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Secretul bancar, unul din pilonii de bază în 
funcționarea sistemelor financiare, a suferit 

schimbări majore în ultima perioadă, chiar și în țările 
recunoscute pentru respectarea acestuia. Acest lucru 
denotă transformarea semnificativă a paradigmelor fi-
nanciar-economice mondiale sub presiunea tot mai pu-
ternică a crizei. Din punct de vedere etimologic, secre-
tul bancar constă în obligația băncilor de a nu divulga 
sau comunica date și informații bancare, deci de a păs-
tra confidențialitatea asupra tuturor acelor informații 
legate de activitatea sa, care, odată făcute publice, ar 
cauza prejudicii fie băncii, fie propriei clientele, dău-
nând intereselor sau prestigiului acestora; fiind practic 
o variantă a secretului comercial.

Problematica secretului bancar (definiția, moda-
litățile de asigurare a protecției) constituie obiectul 
unui studiu permanent al doctrinei și al unei evoluții 
permanente a prevederilor legale4.

Printre obligațiile care guvernează activita-
tea instituțiilor de credit în realizarea operațiunilor 
clienților, există unele care au ca obiectiv protecția 
clienților pe fondul unui set de reguli care constituie 
politica bancară. Astfel, instituția de credit, este ținută 
de obligația secretului profesional, de obligația de a se 
informa despre client și de a informa autoritățile publi-
ce. Activitatea băncii este guvernată de câteva princi-
pii: principiul neimixtiunii băncii în afacerile clientului, 
principiul prudenței, principiul secretului profesional și 
principiul obligației de a informa clientul15.

Secretul bancar și secretul profesional. Conform 
art.22 alin. (1) al Legii cu privire la instituțiile financi-
are intitulat „Secretul bancar și obligațiile fiduciare”: 
„Secret bancar constituie orice informaţie referitoare 

la persoana, la bunurile, la activitatea, la afacerea, la 
relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii, la 
conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), 
la tranzacţiile încheiate de clienţi, precum şi altă infor-
maţie despre clienţi, care i-a devenit cunoscută băncii. 
În înţelesul prezentului articol, client al băncii este con-
siderată orice persoană care beneficiază sau a beneficiat 
de serviciile unei bănci ori persoana cu care banca a 
negociat o tranzacţie, chiar dacă tranzacţia respectivă 
nu s-a finalizat”. Însă, conform alin.(3) art.22: „Admi-
nistratorii şi funcţionarii băncii, persoanele care acţio-
nează în numele băncii şi alte persoane care, în virtutea 
executării obligaţiilor de serviciu, au obţinut acces la 
informaţia prevăzută la alin.(1) au obligaţia de a păs-
tra secretul bancar, de a nu folosi informaţia indicată 
în alte scopuri decât cele de serviciu. Această obligaţie 
subzistă şi după încetarea activităţii persoanelor men-
ţionate mai sus sau în perioada suspendării activităţii 
lor”, ceea ce de fapt constituie deja esența secretului 
professional12.

Conform art.1226 alin. (1) Cod civil, banca garan-
tează secretul informaţiei privind relaţiile de afaceri cu 
clientul10. Din prevederile sus-citate, se subînțelege de 
fapt secretul profesional în drept bancar, care constă în 
obligația băncii de a nu se folosi sau a dezvălui fapte 
sau informații care, odată devenite publice, să dăuneze 
intereselor ori prestigiului clientului, obligația revenind 
atât personalului băncii, cât și oricăror alte persoane 
care obțin astfel de informații intrând în sfera secretu-
lui bancar, indiferent de modul sau de calea pe care le 
obțin, chiar pe cale oficială cu ocazia activității de con-
trol și supraveghere sau a altor lucrări oficiale15.

Prin urmare, este important de făcut distincție între 
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noțiunea de „secret bancar” care constituie totalitatea 
informațiilor confidențiale cu privire la titularii con-
turilor bancare, cu privire la conturile bancare pro-
priu-zise și la operațiunile bancare efectuate de către 
titularii conturilor, pe când „secretul profesional în 
domeniul bancar” reprezintă obligația personalului 
băncii de a păstra secretul bancar, în timpul exercitării 
atribuțiilor sale de serviciu, precum și după finalizarea 
raportului de muncă cu banca. Bunăoară, în legislația 
Republicii Moldova, din exemplele ilustrate mai sus, 
aceste două noțiuni se confundă, lăsând însă pe seama 
doctrinei sarcina de a defini secretul bancar și secretul 
profesional în dreptul bancar și de a identifica deosebi-
rea între aceste două noțiuni.

Secretul profesional în domeniul bancar este un 
aspect deosebit de important, în Republica Moldova, 
însă acesta fiind reglementat doar la art.1226 Cod civil, 
care stipulează că banca garantează secretul informaţi-
ei privind relaţiile de afaceri cu clientul10, nefiind însă 
specificate și delimitate informațiile care constituie se-
cret bancar. Referiri la secretul profesional se mai fac și 
în Legea privind Banca Națională a Moldovei, la art.36 
intitulat care prevede că membrii Consiliului de admi-
nistraţie, salariaţii Băncii Naţionale, experţii contabili, 
contabilii autorizaţi şi alţi specialişti numiţi, potrivit 
legii, de aceasta să efectueze controlul (inspecţia), pre-
cum şi auditorii sunt obligaţi să păstreze secretul pro-
fesional asupra oricărei informaţii ce reprezintă secret 
bancar, comercial, fiscal şi alt secret ocrotit de lege, de 
care iau cunoştinţă în cursul executării obligaţiilor lor. 
Aceste persoane sunt obligate să păstreze secretul pro-
fesional şi după încetarea activităţii la Banca Naţională 
sau după încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta. 
Obligaţia de păstrare a secretului profesional se extin-
de şi asupra informaţiilor confidenţiale create de Banca 
Naţională în scopul ori în legătură cu exercitarea atri-
buţiilor ei, a căror divulgare ar putea dăuna interesului 
sau prestigiului persoanei la care se referă13.

Persoanele sus-menţionate pot folosi informaţia ce 
constituie secret profesional doar în scopul şi în cadrul 
executării obligaţiilor lor aferente atribuţiilor Băncii 
Naţionale.

Persoanele menţionate nu au dreptul să folosească 
informaţiile ce constituie secret profesional în interes 
personal sau în interesul unor terţi, să divulge aceste 
informaţii sau să permită folosirea lor de către terţi ori 
să permită accesul terţilor la informaţiile respective. 
„Deci rezultă că obligația păstrării secretului profesi-
onal revine doar angajaților Băncii Naționale, ceea ce 
este o eroare, deoarece prin art.1226 Cod civil10 această 
obligație revine angajaților oricărei bănci comercia-
le, însă nu este reglementată clar această obligație în 
legislația națională13.

Bunăoară în România prin Legea bancară numărul 
58/1998, se prevăd în cap.8, art.49, următoarele: „Ban-
ca va păstra confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, 
datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfă-
şurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau infor-
maţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, 
proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale 
sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la 
conturile clienţilor – solduri, rulaje, operaţiuni derula-

te, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu 
clienţii14.

Din prevederile legii bancare numărul 58/1998, ob-
servăm că legiuitorul român distinge două categorii de 
informații ce constituie secret bancar: 

care privesc persoana, proprietatea, activitatea, 1. 
afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţi-
lor;

informaţii referitoare la conturile clienţilor – sol-2. 
duri, rulaje, operaţiuni derulate, la serviciile prestate sau 
la contractele încheiate cu clienţii.

Orice persoană care beneficiază de serviciile unei 
bănci este considerată client al acesteia”14.

Orice membru al Consiliului de administraţie al 
unei bănci, angajaţii acesteia şi orice persoană care, sub 
o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea 
ori activitatea băncii are obligaţia să păstreze secretul 
profesional asupra oricărui fapt, date sau informaţii la 
care se referă art.49, de care a luat cunoştinţă în cursul 
desfăşurării activităţii sale profesionale14.

Aceste persoane nu au dreptul de a folosi sau de a 
dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea 
acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, 
ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau ale 
unui client al acesteia14.

Excepțiile de la păstrarea secretului profesional 
în domeniul bancar. Însă, la fel ca și în Republica 
Moldova, obligaţia de păstrare a secretului profesional 
nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea 
atribuţiilor sale prevăzute de lege.

Informaţii de natura secretului profesional pot fi fur-
nizate, în măsura în care acestea sunt justificate de sco-
pul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele 
situaţii:

Conform art.1226 CC RM, informaţia care consti-
tuie secret bancar poate fi furnizată numai la cererea cli-
entului sau a reprezentantului acestuia. Banca poate fur-
niza o astfel de informaţie reprezentanţilor autorităţilor 
publice numai în cazul şi în modul prevăzute de lege10.

Legea BNM, la art.36, prevede condițiile exprese în 
care informațiile ce intră în secretul profesional, pot fi 
divulgate:13

a) când există consimţământul expres al persoanei 
la care se referă informaţiile;

b) când aceste informaţii urmează a fi publicate con-
form legislaţiei;

c) în cazul furnizării acestor informaţii în formă su-
mară sau agregată, astfel încât nu poate fi identificată 
banca sau persoana la care acestea se referă, precum şi 
în cazul exercitării atribuţiilor privind informarea pu-
blicului;

d) la cererea băncilor centrale, organelor de supra-
veghere a băncilor, a pieţei financiare şi a sistemelor de 
plăţi din alte state.

De asemenea, în art.22 al Legii instituţiilor financi-
are nr.550-XIII din 21 iulie 1995, se prevăd un șir de 
situații legale când secretul bancar poate fi divulgat, și 
anume:12

la solicitarea clientului băncii sau a reprezentan-– 
tului acestuia;

în cazul decesului clientului băncii, la solicitarea – 
moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de 
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moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a 
deschis procedura succesorală, cu anexarea copiei cer-
tificatului de deces al clientului băncii;

la solicitarea organului de urmărire penală, cu – 
autorizaţia judecătorului de instrucţie, privind cauza 
penală concretă;

la solicitarea instanţei de judecată, în scopul solu-– 
ţionării unei cauze aflate pe rol;

la solicitarea organului fiscal, în scopul exercitării – 
atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală; 

la solicitarea organului vamal, în privinţa persoanei – 
supuse supravegherii vamale, în conformitate cu preve-
derile Codului vamal;

la solicitarea Curţii de Conturi, în privinţa per-– 
soanei auditate, potrivit legii speciale ce reglementează 
activitatea Curţii de Conturi; – la solicitarea Servi-
ciului de Informaţii şi Securitate, în scopul exercitării 
atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii de stat; – la 
solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie, în privinţa 
persoanei care cade sub incidenţa legislaţiei cu privire 
la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului;

la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financi-– 
are, în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul 
pieţei financiare nebancare;

la solicitarea Ministerului Finanţelor, în scopul – 
exercitării atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci 
de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public 
naţional; 

la solicitarea organului de executare, în temeiul şi – 
în limitele prevăzute de documentul executoriu; 

când banca justifică un interes legitim. – 
Obligația de păstrare a secretului profesional mai 

poate fi încălcată și în cadrul acordurilor de coopera-
re cu alte autorităţi publice sau din iniţiativa Băncii 
Naţionale, în scopul exercitării atribuţiilor specifice 
de supraveghere şi control asupra respectării preve-
derilor legale, în cazul furnizării acestor informa-
ţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar, necesare exercitării atribuţiilor acestuia; în 
cadrul procedurilor legate de lichidarea silită a unei 
bănci, cu excepţia informaţiilor referitoare la terţii 
implicaţi în acţiuni legate de lichidarea băncii re-
spective; sau când interesele Băncii Naţionale ne-
cesită dezvăluirea acestor informaţii în cadrul unor 
proceduri judiciare.

La fel și în legea bancară română, aceste situații 
sunt descrise expres14:

a) la solicitarea titularilor sau a moştenitorilor aces-
tora, inclusiv a reprezentanţilor lor legali şi/sau statu-
tari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care banca justifică un interes le-
gitim;

c) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii 
ori din oficiu, dacă prin lege specială sunt prevăzute 
autorităţile sau instituţiile care sunt îndreptăţite să so-
licite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt 
identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de că-
tre bancă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale 
acestor autorităţi sau instituţii;

d) la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, 
atunci când face dovada că a introdus în instanţă o ce-

rere de împărţire a bunurilor comune sau la solicitarea 
instanţei.

Solicitarea de furnizare a informaţiei, ce constituie 
secret bancar, trebuie să conţină: temeiul legal al solici-
tării, datele de identitate ale persoanei la care se referă 
informaţia confidenţială solicitată, categoria informa-
ţiei solicitate şi scopul pentru care se solicită aceasta. 
Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de persoana 
cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă aplica-
tă ştampila autorităţii date12.

Persoanele şi organele competente să solicite şi să 
primească informaţiile ce constituie secret profesional 
sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi 
le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat 
ori pentru care li s-au furnizat, potrivit legii sau acordu-
rilor încheiate, precum şi sunt obligate să nu le furnize-
ze şi să nu le divulge terţilor, cu excepţia cazurilor de 
executare a obligaţiilor prevăzute de lege13.

Informaţiile ce constituie secret profesional pot fi 
furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghe-
re a băncilor, a pieţei financiare, a sistemelor de plăţi 
din alt stat în baza principiului reciprocităţii, în modul 
prevăzut de tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte şi de acordurile încheiate între Ban-
ca Naţională şi organele de supraveghere a băncilor, a 
pieţei financiare şi a sistemelor de plăţi din alte state13.

Când informaţiile ce constituie secret profesional 
provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau fur-
nizate numai cu acordul expres al organului competent 
care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru 
care s-a dat acest acord13.

Debitorii secretului bancar sunt definiți în Codul 
monetar și financiar francez la art. 511-33, fiind prac-
tic toate persoanele care participă la gestiunea, con-
ducerea unei instituții de credit sau angajații acestei 
instituții11. Acestui prim cerc al debitorilor obligației de 
păstrare a secretului bancar, i se circumscrie o catego-
rie de persoane care cu ocazia îndeplinirii unor atribuții 
pot obține astfel de obligații confidențiale deținute de 
instituțiile de credit, cum ar fi cazul persoanelor care 
participă la efectuarea unui control dispus de comisia 
bancară, sau de Comitetul instituțiilor de credit, persoa-
ne care sunt ținute a respecta acest secret profesional. 
Prin dispozițiile art.22 alin.(3) din Legea instituțiilor 
financiare se stabilesc și în dreptul bancar național ca-
tegoriile de persoane obligate la păstrarea secretului 
bancar, și anume: administratorii şi funcţionarii băncii, 
persoanele care acţionează în numele băncii şi alte per-
soane care, în virtutea executării obligaţiilor de servi-
ciu, au obţinut acces la informaţia ce constituie secret 
bancar, au obligaţia de a păstra secretul bancar, de a nu 
folosi informaţia indicată în alte scopuri decât cele de 
serviciu12.

Secretul bancar vizează protecția clientului împo-
triva divulgării informațiilor confidențiale, și orice 
persoană care beneficiază de serviciile unei bănci este 
considerată client al acesteia. În principiu, acest secret 
este opozabil terților si nu poate fi făcut public decât cu 
autorizarea clientului15.

Acest principiu al opozabilității generale creează 
dificultăți atât în ceea ce privește persoanele fizice, cât 
și persoanele juridice, în stabilirea acelor persoane care 
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sunt considerate terți și acelea care au dreptul la afla-
rea acelor informații considerate confidențiale. Astfel 
membrii de familie ai unui client sunt considerați de 
către instituția de credit terți, fiindu-le opozabil se-
cretul bancar, în schimb, în caz de deces al clientului, 
moștenitorii acestuia, în baza principiului continuității, 
pot afla la cererea adresată băncii informațiile solicita-
te. 

Totuși, există în doctrină și opinii potrivit cărora 
instituția de credit ar trebui chiar și în aceste situații să 
nu divulge informații privitoare la viața privată a clien-
tului decedat, ci doar informații legate de patrimoniul 
acestuia15. 

În ceea ce privește persoanele juridice, dacă repre-
zentantului legal nu i se poate opune secretul profesi-
onal pentru informațiile privind societatea pe care o 
conduce, această soluție nu este întotdeauna aplicabilă 
și președintelui consiliului de administrație.

Doctrina este împărțită în ceea ce privește posibili-
tatea membrilor consiliului de administrație de a solici-
ta individual, fără votul consiliului astfel de informații.

 Opinia dominantă este aceea că dacă consiliul de 
administrație este învestit cu puteri de gestiune, comi-
sia de cenzori cu atribuții de control, membrii acestor 
consilii exercită o putere colectivă, ei putând doar dacă 
acționează colectiv, să obțină de la o instituție de credit 
informații confidențiale privitoare la societate15.

În ceea ce privește asociații, nu pot obține aceste 
informații, cu excepția asociaților în nume colectiv, 
care au o răspundere nelimitată.

 Răspunderea pentru divulgarea secretului ban-
car. La capitolul răspundere pentru divulgarea secretu-
lui bancar, legislația Republicii Moldova prezintă lacu-
ne majore, astfel încât găsim o singură prevedere, de 
ordin general despre răspunderea materială a băncii în 
cazul divulgării ilegale a secretului bancar, la art.1226 
alin.(3) Cod civil, și anume: „În cazul în care banca 
divulgă informaţia ce constituie secret bancar, depo-
nentul lezat astfel în drepturi poate cere despăgubiri.” 
Precum și câteva prevederi în Codul contravențional 
al Republicii Moldova, și anume: art.1079: „Obţinerea 
sau divulgarea informaţiilor care constituie secret co-
mercial, bancar sau fiscal:

 – Obţinerea fără consimţământul titularului a in-
formaţiilor care constituie secret comercial, bancar 
sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale 
se sancţionează cu amendă de la 30 la 70 u.c. aplicată 
persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 u.c. aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere. Divulgarea infor-
maţiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fis-
cal de către un funcţionar public sau de către o persoană 
căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au 
devenit cunoscute în legătură cu serviciul ei se sanc-
ţionează cu amendă de la 50 la 100 u.c. aplicată per-
soanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 u.c. aplicată 
persoanei cu funcţie de răspundere”. De asemenea, mai 
găsim art. 2916 care prevede neasigurarea confidenţia-
lităţii, și anume, comunicarea de către entităţile rapor-
toare sau de către angajaţii acestora persoanelor fizice 
sau juridice care efectuează tranzacţia sau activitatea 
ori persoanelor terţe despre transmiterea informaţiilor 
la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 

 se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 u.c. apli-
cată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 u.c. 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă 
de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei juridice9.

Neasigurarea de către entităţile raportoare a păstrării 
secretului comercial, bancar sau profesional în dome-
niul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 
terorismului se sancţionează cu amendă de la 150 la 
300 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei juridi-
ce. Neasigurarea de către angajaţii organelor cu funcţii 
de supraveghere a păstrării secretului comercial, ban-
car sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii 
spălării banilor şi finanţării terorismului se sancţionea-
ză cu amendă de la 100 la 150 u.c. aplicată persoanei fi-
zice, cu amendă de la 150 la 300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere.

Nu găsim însă nici o normă în Codul penal al RM 
care să reglementeze răspunderea penală a conducerii 
și a personalului băncii pentru divulgarea secretului 
bancar, așa cum întâlnim în alte state europene.

În dreptul francez, spre exemplu, prin dispozițiile 
legii franceze din 1945, se pune în aplicare art. 378 din 
Codul penal care privea secretul profesional bancar 
și sancționa divulgarea secretului aflat în exercitarea 
profesiei, faptă ce era până atunci sancționată doar ci-
vil, iar din 1941, situația bancherilor francezi este clar 
reglementată printr-un statut profesional care prevede 
expres obligația păstrării secretului profesional. Legea 
bancară din 24 ianuarie 1984 privind Codul monetar 
și financiar nu a modificat această stare de drept, astfel 
încât și azi, bancherii francezi trebuie să se abțină de la 
divulgarea informațiilor despre clienți, altfel fiind pa-
sibili de sancțiuni civile sau penale. Secretul bancar se 
referă exclusiv la informațiile confidențiale15.

 Această obligație de confidențialitate a băncii se re-
feră la nedivulgarea informațiilor privind tranzacțiile și 
serviciile oferite clienților, identitatea titularilor contu-
rilor, soldul sau rulajul unui client, contractele încheiate 
sau conținutul unor astfel de contracte etc. 

Trebuie subliniat încă o dată că sunt confidențiale 
informațiile privind tranzacțiile încheiate și servicii-
le oferite de bancă și acceptate de client; cele privind 
identitatea titularilor de conturi, privind sumele și 
operațiunile efectuate în numele persoanelor fizice sau 
juridice. 

În dreptul francez, nu sunt considerate confidențiale 
informațiile de ordin general ce pot fi date unor terți 
care se interesează de solvabilitatea unuia dintre clienții 
băncii. 

Ca și în dreptul spaniol, fundamentul juri-
dic al obligației băncii de a păstra discreția asupra 
informațiilor deținute cu privire la clientelă este și în 
doctrina noastră controversat , în sensul ca există o teză 
contractuală potrivit căreia obligația secretului bancar 
se naște din înseși clauzele de confidențialitate inserate 
în contractele dintre bancă și clienți, dar și teoria po-
trivit căreia fundamentul acestei obligații o constituie 
norma legală15.

Teoria contractuală se bazează și pe o practică de 
lungă durată, pe existența acestei obligații (în drep-
tul european) în statutele tuturor băncilor, astfel încât 
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s-a creat în constiința colectivă convingerea asupra 
acestei obligații, totuși această teorie nu poate expli-
ca persistența obligației de discreție și după încetarea 
contractului14.

Daca în dreptul spaniol teoria legii ca și fundament 
al obligației secretului bancar este dominant acceptată, 
în doctrina românească sunt autori ce consideră ca fiind 
mai aproape de adevăr cumularea celor două teze, jus-
tificând astfel posibilitatea de a lărgi prin contract sfera 
informațiilor divulgabile, derogând prin voința părții 
de la dispozițiile legii8. 

Astfel, clientul, printr-o manifestare expresă de 
voință și excepțional chiar tacit, poate să extindă aria 
informațiilor divulgabile (de exemplu, când în execu-
tarea ordinului dat de client banca trebuie să apeleze la 
serviciile altei bănci și să transmită acesteia informațiile 
necesare efectuării operațiunii)8. 

 Așa cum am precizat supra, în alte state europene, 
odată divulgate informațiile bancare confidențiale în alte 
situații decât cele permise de lege, persoanele ținute de 
la aceasta, se fac vinovate de comiterea unei infracțiuni, 
spre exemplu, în România, art .196 Cod penal al Româ-
niei incriminează „divulgarea, fără drept a unor date, de 
către acela căruia i-au fost încredințate sau de care a luat 
cunoștință în virtutea profesiei sau a funcției, dacă fapta 
este de natură a aduce prejudicii unei personae”15.

Prejudiciul poate fi patrimonial sau nepatrimonial, 
nefind relevant din punct de vedere al calificării faptei 
de momentul în care se produce prejudiciul-odată cu 
divulgarea , imediat după divulgare sau la un timp.

Sau dispozitiile art.79 din Codul de procedură pe-
nală al României prevăd că ascultarea ca martor a per-
soanei obligate să păstreze secretul profesional nu se 
poate face cu privire la faptele și împrejurările de care a 
luat cunoștință în exercițiul profesiei, fără încuviințarea 
persoanei sau a organizației față de care este obligată a 
păstra secretul15.

Pe lângă răspunderea penală, persoanele ce au în-
călcat principiul confidențialității, pot fi trase și la răs-
pundere disciplinară când au săvârșit o abatere disci-
plinară printr-o acțiune sau inacțiune, încălcând astfel 
dipozițiile legale, regulamentul intern sau contractul 
individual de muncă, ordinele și dispozițiile legale ale 
șefilor ierarhici. 

Banca în calitate de angajator, dispune de preroga-
tiva disciplinară, având dreptul de a aplica sancțiuni de 
acest fel. Banca, prin organele sale de conducere sau prin 
angajații săi este solicitată în mod frecvent să dea relații 
pentru rezolvarea unor interese proprii ale clienților ori 
pentru efectuarea de operațiuni bancare pentru aceștia, 
cu privire la care există interesul păstrării secretului ban-
car, sau alteori personalul băncii ia cunoștință de aseme-
nea date, fără ca ele să le fie încredințate în mod expres 
de către persoana cu care se află în raporturi juridice. 
Indiscreția angajaților băncii poate aduce prejudicii titu-
larilor, pericolul social constând în urmările dăunătoare 
pentru clienți, cărora li se nesocotește dreptul la păstra-
rea secretului destăinuit, dar și pentru bancă, prin îm-
piedicarea normalei desfășurări a activității acesteia și 
pierderea prestigiului și încrederii din partea celor care 
apelează la serviciile sale.

În România, Banca Natională are dreptul de a 

aplica sancțiuni contravenționale, în cazul divulgării 
secretului bancar, constând în avertisment scris dat 
băncii, amendă aplicată băncii sau administratorilor/
conducătorilor/persoanelor desemnate, retragerea 
aprobării date conducătorilor și/sau administratorilor, 
finalizând cu cea mai gravă sancțiune, și anume, retra-
gerea autorizației băncii15.

Răspunderea contraventională se angajează pentru 
a apăra valorile sociale generale care nu sunt apărate 
de legea penală.

Răspunderea civilă contractuală poate constitui te-
meiul juridic al acțiunii pornite de un client față de ban-
ca cu care are un contract, spre deosbire de răspunderea 
civilă delictuală care poate constitui temeiul juridic în 
cazul terțului prejudiciat de bancă prin nerespectarea 
obligației de a păstra secretul bancar.

Răspunderea civilă contractuală sau delictuală, 
constituie o sancțiune civilă cu caracter reparator al 
prejudiciului produs ca urmare a încălcării regulilor 
confidențialității sau a regulilor de păstrare, manipulare 
a informațiilor de către bancă prin funcționarii săi, fiind 
practic o sancțiune aplicată patrimoniului persoanei ce 
a săvârșit faptul ilicit.

Premisa răspunderii civile contractuale este existența 
unui contract între bancă și client, întemeiat pe dispoz. 
art.668 CC. În cuprinsul acestei răspunderi a băncii, 
când este legată printr-un raport juridic contractual ce 
conține o clauză de confidențialitate, intră și daunele 
interese întemeiate pe art. 1398-1399 CC, care au fost 
prevăzute prin voința părților. 

Dacă mai sus am trasat o paralelă între dreptul 
bancar din Franța, România și Republica Moldova, în 
continuare, vom analiza succint și alte sisteme de drept 
bancar din Europa. 

Secretul bancar elvețian – principalul atu al 
băncilor elvețiene. Secretul bancar elvețian este o in-
stituţie de drept, o barieră juridică impusă de lege în 
jurul relaţiei dintre bancă şi clientul său cu scopul de a 
proteja curiozitatea unei terţe persoane, indiferent dacă 
este vorba despre persoane private sau despre autorităţi 
publice, cu excepțiile prevăzute de lege. Prin extensie, 
secretul bancar desemnează un ansamblu de practici 
destinate să asigure discreţia clienţilor. Spre exemplu, 
principalul atu al băncilor elveţiene nu era dat de cali-
tatea serviciilor sau de dobânzile atractive, nici chiar 
de siguranţa plasamentelor făcute de bănci, ci de se-
cretul bancar. Atunci când venea vorba de bănci străi-
ne, primul gând se îndrepta automat către Elveţia. Aici 
secretul bancar făcea ca sistemul bancar elveţian să fie 
considerat cel mai sigur, aceasta desigur până în anul 
2013, când Elveția a renunțat la secretul său bancar, în 
favoarea cooperării internaționale în lupta cu evaziunea 
fiscală și spălarea banilor16. 

 Sistemul bancar elveţian avea o concepţie atât de 
aparte vizavi de secretul bancar, încât, chiar şi la solici-
tările instituţiilor care se ocupau de prevenirea şi com-
baterea evaziunii fiscale sau a spălării banilor, băncile 
nu furnizau decât un set minim de date, fără a ieşi de 
sub incidenţa legii. Secretul bancar făcea din Elveţia un 
spaţiu juridic care oferea clienţilor băncilor un grad de 
confidenţialitate străin celor mai multe ţări1.

 Sub aspect istoric, secretul bancar este constituit 
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din mai multe norme aflate în sectoare diferite ale ordi-
nii juridice elveţiene.

 Elementul său central este art.47 din Legea fede-
rală privind băncile, adoptată în 1934 şi modificată la 
începutul anilor 1970:

„1. Cel care, în calitatea sa de membru al unui or-
ganism, de angajat, de mandatar, de lichidator sau de 
comisar al băncii, de observator al comisionului băncii, 
ar dezvălui un secret care i-a fost încredinţat sau despre 
care ar fi avut cunoştinţă în urma funcţiei sale, cel care 
ar incita o terţă persoană la violarea secretului profesi-
onal, va fi pedepsit cu închisoare pentru o perioadă de 
cel mult şase luni sau cu o amendă cu o valoare de până 
la 50 000 franci”.

„3. Violarea secretului poate fi pedepsită chiar şi în 
condiţiile în care funcţia respectivului angajat s-a în-
cheiat sau deţinătorul secretului nu-şi mai exersează 
profesia”.

„4. Sunt rezervate dispoziţiile legislaţiei federale şi 
comunale care statuează obligaţia de a informa sau de a 
mărturisi în cadrul justiţiei”2.

 Faptul că acest articol pedepseşte cu închisoarea 
sau cu amendă pe cei care ar putea revela un secret 
aflat într-o bancă şi că justiţia elveţiană ar putea urmări 
această violare din proprie iniţiativă, a contribuit mult 
la stabilirea reputaţiei de confidenţă a secretului bancar. 
În alte ţări, în fapt, bancherul este, cu siguranţă, obligat 
să păstreze secretul profesional, dar violarea lui nu an-
trenează sancţiuni penale.

 În Elveţia, secretul acoperă chiar şi existenţa unui 
raport de afaceri cu o bancă şi protejează toate infor-
maţiile deţinute de către bancă care sunt susceptibile 
să afecteze sfera privată sau economică a unui client. 
Acesta împiedică banca sa dezvăluie faptul că nu între-
ţine raporturi cu un client, la sfârşitul relaţiilor cu aces-
ta şi protejează toţi clienţii, indiferent dacă este vorba 
despre persoane fizice sau de societăţi. În afara sancţiu-
nilor prevăzute de lege, violarea secretului bancar poa-
te avea ca şi consecinţă concedierea agentului bancar 
respectiv, excluderea băncii din Asociaţia elveţiană a 
bancherilor, sau chiar retragerea licenţei de exploatare 
a băncii, în cazuri mai grave1.

Celelalte dispoziţii principale constituind secretul 
bancar elveţian se găsesc în Codul civil (art.27 şi urmă-
toarele) şi în Codul obligaţiilor (art.398 alin.2, în spe-
cial). Primul protejează sfera privată economică a cli-
entului unei bănci, împiedicând orice prejudiciu adus 
personalităţii acestuia. Al doilea obligă agentul bancar 
să execute fidel indicaţiile date de client, ceea ce im-
plică şi să nu divulge din informaţiile ca se regăsesc în 
acord1.

 Unul dintre principiile care susţin aceste dispoziţii 
este reprezentat de inviolabilitatea vieţii private. Din 
1914, Tribunalul federal, cea mai înaltă jurisdicţie el-
veţiană, stabilise că „viaţa privată trebuie protejată”. 
Secretul bancar este expresia acestei protecţii, aplicată 
raporturilor dintre bancă şi clientul său, pentru că in-
formaţiile ce privesc un cont în bancă cuprind şi ele-
mente din viaţa privată a deţinătorului contului. Chiar 
dacă Tribunalul federal nu recunoaşte secretul bancar 
ca fiind un drept fundamental al individului, pentru 
numeroşi jurişti, dar mai ales pentru bancherii înşişi, 

secretul bancar nu este departe de această desemnare. 
Potrivit Asociaţiei elveţiene a bancherilor, „dreptul la 
discreţie” în domeniul financiar, constituie unul dintre 
valorile fundamentale ale Elveţiei1.

 Astfel, în concepţia multor jurişti şi bancheri elve-
ţieni, secretul bancar este un element fundamental al 
unei societăţi libere, un ingredient indispensabil al ori-
cărei civilizaţii democratice. Tribunalul federal îi acor-
dă totuşi o protecţie mai puţin strictă decât secretelor 
profesionale ale altor profesii: avocaţi, medici, preoţi, 
ale căror obligaţii profesionale privind discreţia, nu su-
portă aproape nici o excepţie.

Cu toate acestea, în anul 2013 Elveția a renunțat la 
secretul bancar. Organizaţia pentru Cooperare Econo-
mică şi Dezvoltare (OECD) a anunțat la data de 15 oc-
tombrie 2013 că Elveţia a semnat un acord internaţio-
nal privind combaterea evaziunii fiscale, punând capăt 
practic secretului său bancar16.

La presiunile autorităţilor europene şi americane, 
care vor să lupte împotriva evaziunii fiscale, sprijinul 
politic în Elveţia pentru secretul bancar a scăzut gra-
dual, deschizând calea pentru semnarea de acorduri 
fiscale cu autorităţile străine. Astfel, Elveţia a devenit 
a 58-a ţară care se alătură convenţiei OECD cu privire 
la schimbul de informaţii fiscale cu autorităţile fiscale 
străine. Chiar dacă nu s-a angajat să facă schimb auto-
mat de informaţii cu privire la rapoartele fiscale, Elve-
ţia va răspunde la cererile autorităţilor fiscale din alte 
state vizând cazuri individuale16.

Aderarea Elveţiei la convenţia de asistenţă mutuală 
în domenii fiscale trimite un mesaj clar şi puternic că 
Elveţia este parte a comunităţii de state care consideră 
cooperarea internaţională în domeniul fiscal ca o nece-
sitate16.

Până acum multe autorităţi fiscale şi guverne-
le lor aveau dificultăţi în a realiza investigaţii fiscale 
transfrontaliere, greutăţi care au fost sporite de deschi-
derea frontierelor faţă de fluxurile de capital şi utiliza-
rea de noi tehnologii pentru transferul banilor. Con-
venţia fiscală a OECD a fost semnată de ambasadorul 
Elveţiei la OECD, Stefan Flückiger. Următorul pas, 
care ar putea fi unul dificil, este ratificarea convenţiei 
de parlamentul elveţian16.

în Liechtenstein, legea bancară din 1993, care cu-
prinde o parte din directivele Comunității Economice 
Europene, obligă la păstrarea secretului bancar atât per-
sonalul băncii, cât și pe auditori sau pe alte autorități 
publice responsabile cu supravegherea și autorizarea 
bancară15.

Există interdicția ca aceste informații confidențiale 
deținute de aceste autorități să fie folosite în alte sco-
puri decât cele pentru care au fost solicitate.

 în Austria, prin Legea bancară din 1984, art.39 
alin.(1), se instituie în sarcina angajaților băncii 
obligația de a păstra secretul bancar referitor la nego-
cierile și tranzacțiile individuale ale băncii, în special 
cele referitoare la creditele acordate de bancă, nume-
le împrumutaților, gajurile și alte depozite deținute de 
bancă, numărul, natura și valoarea acestora. Consiliul 
de Administrație al băncii este responsabil de aplicarea 
legii, controlează aceste operațiuni și este cel în măsură 
a stabili sancțiunile disciplinare15.
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Prin art.44 alin.(1), legea bancară austriacă îi con-
feră Băncii Naționale a acestei țări dreptul de a solicita 
orice informație și orice documente de la instituțiile fi-
nanciare în legătură cu activitatea de supraveghere ban-
cară sau în scopuri statistice, fără însă a putea dezvălui 
numele instituțiilor.

Eventualele refuzuri de furnizare de informații în te-
meiul art.44, informarea incorectă sau incompletă sunt 
sancționate adminstrativ. Competența materială exclu-
sivă de soluționare a acțiunilor judiciare pornite împo-
triva băncilor aparține Curții de Comerț din Viena, iar 
în ceea ce privește judecarea acțiunilor penale intentate 
împotriva unei bănci, competența materială absolută 
este a Curții Penale Provinciale din Viena.

în Germania, obligația secretului bancar este una 
contractuală, neexistând reglementări constituționale 
sau statutare, iar băncile germane sunt obligate să păs-
treze secretul informațiilor referitoare la relațiile de 
afaceri cu clienții săi chiar și în lipsa unui contract, așa 
cum a stabilit practica judiciară a Curții Supreme15.

În general însă clauza de confidențialitate este pre-
zentă în contractul bancă-client.

Condițiile Generale de Afaceri – GTC, prevăd și ca-
zurile în care banca, în mod excepțional, poate divulga 
informațiile din sfera secretului bancar, prevederea ex-
presă a legii, acordul clientului și cazul în care divulga-
rea este conformă cu regulile instituite în GTC. 

Sancționarea dezvăluirii informațiilor banca-
re în dreptul german este restrânsă doar la cazurile 
funcționarilor publici. În condițiile existenței în con-
tractul cu banca a clauzei de confidențialitate, aceasta 
din urmă poate să furnizeze informații altor bănci sau 
unor societăți de leasing, numai în cazul unei cereri jus-
tificate. În ceea ce privește creanțele bugetare (taxe și 
impozite) conform art.93 din Legea fiscală, informațiile 
confidențiale pot fi comunicate de bănci doar dacă a în-
ceput un proces penal15.

Dacă banca are suspiciuni privind spălarea banilor, 
ea poate prin organele sale de conducere să informeze 
procurorul public. Sesizarea acestuia este totodată și o 
obligație instituită de Legea pentru prevenirea și com-
baterea spălării banilor și de Codul penal.

Potrivit Codului de procedură penală, documentele 
unei bănci pot fi cercetate numai în baza ordinului dat 
de instanță, sau în cazul unui pericol iminent, în baza 
unui ordin al procurorului public sau al poliției15.

Concluzii
Revenind la Republica Moldova, în domeniul ban-

car, comercial și al contractelor civile, considerăm că 
regulile secretului profesional sunt esențiale pentru a 
proteja afacerile legale, creditul comercial și de a pre-
veni spionajul economic sau concurența neloială. De 
asemenea, considerăm că în Republica Moldova, o 
problemă majoră în acest sens reprezintă lipsa norme-
lor legale privind răspunderea atât civilă, cât și penală a 
conducerii și a funcționarilor băncii pentru divulgarea 
ilegală a secretului bancar, cu excepția câtorva cazuri în 
care legea prevede obligația compensării daunei mate-
riale cauzate prin divulgarea secretului bancar, stipulate 
în Codul fiscal, la art.11 și în Codul civil la art.1226 și al 
răspunderii contravenționale, în Codul contravențional 
al Republicii Moldova.

Băncile au obligaţii etice faţă de clienţii lor, cât şi 
faţă de societate în ansamblul ei, fiindcă ocupă o pozi-
ţie privilegiată prin faptul că membrii societăţii trebuie, 
în multe situaţii, să apeleze la serviciile lor. Datorită 
faptului că băncile au un rol economic important în so-
cietate, participarea lor la activități ilegale (de exemplu 
– spălarea de bani – proveniţi din activităţi ilicite: con-
trabandă, comercializarea de droguri, semne monetare 
false) poate avea un impact negativ asupra întregii vieţi 
economice şi sociale.

De aceea este indubitabil faptul că datorită implica-
ţiilor sale social-economice, activitatea bancară nece-
sită o reglementare şi o protecţie specială. Securitatea 
sectorului bancar depinde şi de încrederea pe care se 
întemeiază relaţia dintre bancă şi clienţii săi. Aceasta 
este justificarea principiului confidenţialităţii operaţiu-
nilor bancare, respectiv a obligaţiei de discreţie ce re-
vine băncii în privinţa informaţiilor pe care le deţine cu 
privire la clienţii săi, cu privire la identitatea titularilor 
conturilor, la sumele de bani existente în cont, la depo-
nenţi şi la operaţiunile bancare desfăşurate.

Recenzent:
Gheorghe AVORNIC,

doctor habilitat în drept, profesor universitar
Note: 
1 Aubert Maurice et al., Le secret bancaire suisse, Stampfli et 

Cie, Berna, p.87.
2 Besson Sylvain, Le secret bancaire, Editura Politehnică şi 

Universitară, Lausane, 2004, p.25.
3 Bonneau Thierry, Droit Bancaire, Montchrestien, 2005. 

656 p. 
4 Burac Victor, Drept bancar, Chișinău, 2001, p.164-170.
5 Dabu Valerica, Boboc Enoiu Tudorel, Despre Protecția secre-

tului profesional și a creditului bancar // Revista de Drept Comer-
cial, nr.6/2000.

6 Oprea Mihail Etienne, Secretul bancar // Revista de Drept Co-
mercial. Serie nouă, an 1999, An IX/nr.7-8, p.109-124.

7  Turcu Ion, Boboc Enoiu Tudorel, Recenta reformă legislati-
vă în domeniul activității bancare // Revista de Drept Comercial, 
9/2004.

8 Turcu Ion, Drept bancar, operatiuni și Contracte bancare, Lu-
mina Lex, Bucuresti, 1994, 351 p. 

9 Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 din 
24.10.2008 publicat: 16.01.2009 // Monitorul Oficial al RM, nr. 3-6 
art.15.

10 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002, 
publicat: 22.06.2002 // Monitorul Oficial al RM, nr.82-86, art.661.

11 Codul monetar și financiar francez n°99-1071, adoptat la 16 
decembrie 1999, sursa electronică www.wikipedia.org (vizitat la 
08.05.2014).

12 Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare 
nr.550 din 21.07.1995, publicată: 13.05.2011 // Monitorul Oficial al 
RM, nr 78-81 art.199. Data intrarii în vigoare: 01.01.1996. 

13 Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţiona-
lă a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95 // Monitorul Oficial al 
R.Moldova, nr.56-57/624 din 12.10.1995.

14 Legea României nr.58 din 5 martie 1998 privind legislaţia 
bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.78 din 24 ianuarie 2005.

15 Ignat Claudia Elena, Secretul profesional în dreptul bancar, 
publicat în sursa electronică: http://avocatura.lexignat.ro (vizitat la 
16.04.2014).

16 Ciprian Mailat, Elveția a renunțat la secretul bancar, publicat 
la data de 16.10.2013 în sursa electronică: www.capital.ro, (vizitat 
la 16.04.2014).


