
 

 
 

 

Transpunerea in dreptul francez a directivei nr. 2007/64/Transpunerea in dreptul francez a directivei nr. 2007/64/Transpunerea in dreptul francez a directivei nr. 2007/64/
CE din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata pe CE din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata pe CE din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata pe 

piata internapiata internapiata interna   

La 1 noiembrie 2009 intră în vigoare Ordonanţa (nr. 2009-866) din 15 iulie 2009 

referitoare la condiţiile ce guvernează furnizarea de servicii de plată şi crearea instituţiilor 

de plată. Acest text vizează definirea unui cadru de regularizare şi control modern şi 

securizat al serviciilor de plată : adică în mod principal viramentele, prelevările şi plăţile 

 N O T A   18 / 28. 10. 2009 

Cu scopul de a pune capăt practicii decalajului între data valorii unei plăţi, virament, credit 

sau debit şi data contabilizării sale de către bancă (în vederea speculării asupra sumei pe 

parcursul mai multor zile sau ore), art.1 din Ordonanţa (nr.2009-866) din 15 iulie 2009 

referitor la condiţiile ce guvernează furnizarea de servicii de plată, şi Legea (nr.2009-1255) 

din 19 octombrie 2009 ce favorizează accesul la credite a IMM-urilor, modifică aceste                           
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 Fondată pe legea modernizării economiei, 

Ordonanţa transpune Directiva (nr.2007/64/CE) din 

13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată pe piaţa 

internă. Aceasta vizează stabilirea unei reglementări 

omogene şi securizate a serviciilor de plată în Europa 

şi în continuitatea trecerii la moneda euro. 

 În acest cadru Ordonanţa sporeşte informarea 

consumatorilor de servicii de plată asupra termenelor 

de execuţare a operaţiilor, cheltuielilor şi cursurilor 

de schimb cu ocazia unei operaţiuni de plată. Aceasta 

măreşte responsabilitatea prestatorilor de servicii de 

plată. Prevede, de asemenea, că prestatorul are 

obligaţia de a credita sumele în contul beneficiarului 

imediat după recepţia lor, fără a putea amâna data 

valorii.  

 Ordonanţa sporeşte, de asemenea, 

concurenţa în beneficiul consumatorilor 

autorizând crearea instituţiilor de plată 

care vor putea de acum să ofere servicii de 

plată alături de bănci.  

 În scopul de a garanta stabilitatea şi 

securitatea sistemului de plată francez, 

instituţiile de plată vor fi supuse unui 

control la fel de strict ca şi instituţiile de 

credit. Ele vor fi nevoite să obţină un 

agrement din partea comitetului 
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Privitor la debitele sub formă de viramente  

 Data valorii debitului înscris în contul de 

plată al plătitorului nu poate să fie, începând cu 1 

noiembrie 2009, anterioară zilei în care valoarea 

operaţiunii de plată este debitată din acest cont. 

Aceste dispoziţii se aplică dacă unul din prestatorii 

de servicii de plată implicaţi în operaţiune se află 

pe teritoriul Franţei, la Saint-Martin, Saint-

Barthélemy, la Mayotte sau la Saint-Pierre-et-

Miquelon.  
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În cazul depunerilor de numerar  

În cazul unei persoane fizice : 

 Atunci când o persoană fizică, neacţionând pentru nevoi 

profesionale, depune numerar într-un cont deschis la un  

prestator de servicii de plată, în valuta acestui cont, 

prestatorul de servicii de plată se asigură ca valoarea 

vărsată să fie pusă la dispoziţie şi să primească o dată de 

valoare imediat ce fondurile sunt primite.  

 

În cazul unui profesionist (persoană fizică sau juridică):  

 Atunci când depunerea este efectuată de către o 

persoană pentru nevoi profesionale,  valoarea depusă 

este pusă la dispoziţie şi primeşte o dată de valoare cel 

mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au 

recepţionat fondurile.  

În cazul încasării unui cec  

 Conform legii ce favorizează accesul la 

credite a IMM-urilor, deja intrată în vigoare, data 

valorii unei operaţiuni de plată printr-un cec în 

euro, nu poate fi amânată cu mai mult de o zi 

lucrătoare de la data reţinută pentru contabilizarea 

sa într-un cont de depozite, indiferent de calitatea 

titularului contului (art. L131-1-1 din Codul 

monetar şi financiar). 

Privitor la încasările sub formă de viramente  

 Potrivit art. L133-14 din Codul monetar şi financiar, 

data valorii unei sume înregistrate ca şi creditată pe contul 

beneficiarului nu poate, începând cu 1 noiembrie 2009, să 

fie posterioară zilei lucrătoare în cursul căreia valoarea 

operaţiunii de plată este creditată în contul prestatorului de 

servicii de plată al beneficiarului.  

 În plus, prestatorul de servicii de plată al 

beneficiarului pune valoarea operaţiunii la dispoziţia 

beneficiarului după ce propriul său cont a fost creditat.  


