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Ref.: Petiția nr. 0814/2012, adresată de M. D. P., de cetățenie italiană, privind 
înghețarea conturilor deschise la „Banca Network Investimenti”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul semnalează faptul că banca italiană „Banca Network Investimenti”, plasată sub 
administrare judiciară, a blocat, cu acordul Băncii Italiei din 31 mai 2012, toate retragerile 
titularilor de conturi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Prevederile cele mai relevante pentru problema ridicată de petiționar sunt stabilite în Directiva 
94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor1.

Directiva 94/19/CE prevede că statele membre trebuie să stabilească sisteme de garantare a 
depozitelor, destinate protejării deponenților. Atunci când depozitele dintr-o bancă devin 
indisponibile, sistemul de garantare a depozitelor trebuie să le asigure deponenților plăți 
compensatorii în valoare de până la 100 000 de euro. Aceste plăți compensatorii trebuie să fie 
acordate deponenților într-un termen limită de douăzeci de zile de la data la care autoritățile 
au constatat că depozitele au devenit indisponibile. Acest termen limită poate fi extins cu zece

                                               
1 Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a 
depozitelor, modificată prin Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009, 
JO L 68, 13.3.2009, p. 3–7.
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zile în circumstanțe excepționale. Italia a transpus această directivă în dreptul național prin 
Decretul Legislativ nr. 49 din 2011 (Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49). 

În acest caz specific, deponenții sunt protejați de Directiva 94/19/CE cu privire la sistemele de 
garantare a depozitelor (DGSs).  Atunci când depozitele dintr-o bancă devin indisponibile, 
sistemul de garantare a depozitelor trebuie să asigure plăți compensatorii deponenților în 
valoare de până la 100 000 de euro. Aceste plăți compensatorii trebuie să fie acordate 
deponenților într-un termen limită de douăzeci de zile de la data la care autoritățile au 
constatat că depozitele au devenit indisponibile. Italia a transpus această directivă în dreptul 
național, iar Banca Italiei este responsabilă de punerea în aplicare și de supravegherea 
aplicării ei.


