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   Parlamentul României 
     
     Camera Deputaților 

       

    GRUPUL PARLAMENTAR USR 
   

 INTREBARE 
 
Către: Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naționale a României  
De la: Ion Marian LAZĂR, deputat USR în circumscripția electorală Vâlcea nr. 40 
 

Obiectul întrebării: Gradul de bancarizare al României la data de 01.01.2022. 
 
Stimate domnule guvernator, 
 

După cum cunoașteti la momentul actual dispozițiilor art.1 alin.(3), (5) și 

(6) din O.U.G. nr. 193/2002 instituie posibilitatea persoanelor juridice care 

desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care 

desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de 

afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, să ofere serviciul de avans în 

numerar de pănă la 200 lei la terminalele de plată. Pentru această facilitate se 

poate percepe titularului cardului un comision de maxim 1% din avansul acordat.  

Deși această prevedere legislativă ar fi trebuit să suplinească lipsa 

posibilității retragerii de numerar de la ATM-uri în multe zone rurale din România, 

situația utilizării acestui serviciu nu este nici pe departe una încurajatoare. 

Mai mult decât atât, așa cum a fost reținut de către Banca Națională a 

României într-o statistică anterioară, 90% din bancomate instalate pe teritoriul 
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României sunt amplasate în mediul urban, existând comune în care nu sunt 

amplasate ATM-uri.1  

În acest context, cetățenii multor comune din România se află în 

imposibilitatea de a-și retrage de pe card salariul, pensia sau alte drepturi de 

care beneficiază, din localitatea în care aceștia domiciliază. Astfel, acești cetățeni 

ai statului român sunt nevoiți să se deplaseze pe cheltuiala proprie în alte unități 

administrativ teritoriale în care această infrastructură bancară există. 

Față de situația expusă mai sus, cu autoritatea de care dispuneți, am 

rugămintea să îmi comunicați: 

- o situație a unităților administrativ teritoriale care la data de 01.01.2022 

nu au instalat în raza teritorială, cel puțin un ATM. 

- o situație a unităților administrativ teritoriale care la data de 01.01.2022 

nu au pe raza lor teritorială o agenție bancară operațională. 

- o situație a numărului de ATM–uri instalate la data de 01.01.2022 cu 

repartizarea acestora pe județe, inclusiv alocarea acestora în zona urbană și 

rurală  

- care este gradul de bancarizare al României raportat la statele UE?  

- care este gradul de intermediere bancară în România calculat ca raport 

între activele bancare şi PIB față de celelalte state ale UE? 

- care sunt măsurile concrete care au fost și trebuie adoptate de BNR și 

celelalte instituții din România în vederea creșterii gradului de bancarizare, în 

special în mediul rural? 

- dacă considerați oportună crearea, independent de pachetul de servicii 

de bază pentru persoane vulnerabile, a unei facilități bancare pentru ca cetățenii 

ce domiciliază în mediul rural să utilizeze infrastructura bancară existentă în 

localitate și în afara acesteia fără comision pentru retragerile de numerar de pe 

cardul de debit emis de orice instituție bancară din România? 

 
Aștept răspuns în scris.  
Cu aleasă considerație,  

 
1 sursa: https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/statistici-bnr-peste-90-din-

bancomatele-din-romania-sunt-in-orase-iar-in-mediul-rural-sunt-doar-1-045-de-

bancomate-18308983 
 



 
Ion Marian LAZĂR - Deputat  
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