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Domnului Viorel HREBENCIUC 
Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene 

 
 

 
PROIECT DE OPINIE 

 
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al  
Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit  

și societățile de investiții E83 - (COM(2011)452 
 

 
Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi protocoalele nr. 1 şi 2 anexate Tratatului, 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

Luând în considerare poziţia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
exprimată prin domnul Radu Toia - director, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci examinând în şedinţa sa din 28 februarie 
20121 propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții E83 - 
(COM(2011)452, cu unanimitate de voturi din numărul deputaților prezenți, a adoptat 
următorul proiect de opinie: 

1. Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 
2. Propunerea este menită a pune în aplicare Directiva cu privire la 

activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și 
a societpăților de investiții (COM(2011)453). 

Propunerea de directivă regrupează regulile prudenţiale aplicabile direct 
băncilor şi societăţilor de investiţii. În propunerea de directivă rămân dispoziţiile 
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privind autorizarea instituţiilor de credit şi exercitarea libertăţii de stabilire şi libera 
circulaţie a serviciilor. 

Principiile generale de supraveghere a instituţiilor de credit şi a societăţilor 
de investiţii, care se adresează statelor membre şi autorităţilor competente ale 
acestora, vizează în special schimbul de informaţii, repartizarea sarcinilor între 
autorităţile de supraveghere din ţara de origine şi cele din ţara gazdă şi exercitarea 
competenţelor de sancţionare nou introduse. Directiva ar conţine în continuare 
dispoziţiile care reglementează analiza prudenţială a instituţiilor de credit şi a 
societăţilor de investiţii de către autorităţile competente din statele membre. Aceste 
dispoziţii completează cerinţele prudenţiale generale prevăzute în regulament pentru 
instituţiile de credit şi societăţile de investiţii prin măsuri individuale care sunt 
stabilite de autorităţile competente în urma analizei prudenţiale continue a fiecărei 
instituţii de credit şi societăţi de investiţii în parte. Gama măsurilor de supraveghere 
va fi prevăzută în directivă, deoarece autorităţile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a-şi exercita puterea de apreciere în ceea ce priveşte măsurile care 
trebuie aplicate. Este vorba în special de procesele interne din cadrul unei instituţii de 
credit sau a unei societăţi de investiţii, vizând în mod deosebit administrarea 
riscurilor şi obligaţiile în materie de guvernanţă corporativă nou introduse. 

Prevederile directivei în discuţie se referă la următoarele aspecte: 
Sancţiuni 
Statele membre trebuie să prevadă că se pot aplica sancţiuni şi măsuri 

administrative adecvate în cazul încălcării legislaţiei bancare. În acest scop, directiva 
le va cere să respecte următoarele reguli minime :  

1. trebuie să se aplice sancţiuni şi măsuri administrative persoanelor fizice 
şi juridice responsabile de încălcări ale legii, printre care se numără instituţiile de 
credit, societăţile de investiţii şi persoanele fizice, după cum este cazul. 

2. În cazul încălcării dispoziţiilor esenţiale ale prezentei directive şi ale 
regulamentului, autorităţile competente trebuie să dispună de un set minim de 
sancţiuni şi măsuri administrative. Acesta include retragerea autorizaţiei, somaţia de 
încetare a activităţii, avertizarea publică, demitere conducerii, sancţiuni 
administrative pecuniare. 

3. Nivelul maxim al sancţiunilor administrative pecuniare prevăzute în 
legislaţia naţională trebuie să depăşească beneficiile rezultate din încălcare, în cazul 
în care acestea pot fi stabilite şi, în orice caz, nu trebuie să fie mai mic decât nivelul 
prevăzut de directivă (10% din totalul cifrei de afaceri anuale, pentru o persoană 
juridică, şi 5 milioane de euro sau 10% din venitul anual, pentru o persoană fizică). 

4. Criteriile luate în considerare de autorităţile competente pentru stabilirea 
tipului şi nivelului sancţiunii aplicate trebuie să includă cel puţin criteriile prevăzute 
în directivă (ex. beneficiile rezultate din încălcare sau pierderile cauzate unor părţi 
terţe, comportamentul cooperant al persoanei responsabile etc.). 

5. Sancţiunile şi măsurile aplicate trebuie să fie publicate, aşa cum se 
prevede în prezenta directivă. 

6. Trebuie create mecanisme adecvate pentru încurajarea raportării 
încălcărilor în cadrul instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii. 

7. Prezenta directivă nu vizează sancţiunile penale. 
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Guvernanţă corporativă 
Unul dintre obiectivele principale ale prezentei iniţiative este reprezentat de 

creşterea eficienţei guvernanţei riscurilor în instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii europene. 

În contextul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială din 
2008 şi ai cărei actori principali îi reprezintă băncile, a fost recunoscută nevoie de 
schimbare în acest domeniu. Astfel, Comisia intenţionează să instituie un cadru de 
guvernanţă consolidat  

Guvernanţa corporativă este definită, în mod tradiţional, ca fiind sistemul 
prin care întreprinderile sunt conduse şi controlate şi ca un set de relaţii între 
conducerea unei întreprinderi, consiliul său de administraţie, acţionarii săi şi celelalte 
părţi interesate. 

Prin prezenta propunere de Directivă, Comisia a ales să amelioreze cadrul 
juridic existent astfel: 

- Organul de conducere al unei instituţii de credit sau al unei societăţi de 
investiţii în ansamblu trebuie să dedice în orice moment suficient timp şi să dispună 
de cunoştinţele, competenţele şi experienţa necesare pentru a putea înţelege 
activitatea instituţiei de credit şi principalele expuneri la riscuri. Toţi membrii 
organului de conducere trebuie să aibă o reputaţie suficient de bună şi să posede 
calităţi individuale şi independenţă care să le permită să supravegheze şi să conteste 
în mod constructiv deciziile conducerii. Pentru a evita conformismul grupului şi a 
facilita contestarea critică, componenţa consiliilor de administraţie ale instituţiilor de 
credit trebuie să fie suficient de diversificată în ceea ce priveşte vârsta, sexul, originea 
geografică, educaţia şi experienţa profesională, pentru a reuni opinii şi tipuri de 
experienţă variate. Echilibrul între bărbaţi şi femei este deosebit de important pentru a 
asigura o reprezentare adecvată a realităţii demografice. 

- Pentru un control şi o supraveghere eficientă a riscurilor, organul de 
conducere trebuie să răspundă de strategia globală de risc a instituţiei de credit sau a 
societăţii de investiţii şi de caracterul adecvat al sistemelor de administrare a 
riscurilor, ţinând cont de profilul de risc al instituţiei de credit. Dată fiind importanţa 
unei administrări sănătoase a riscurilor în cadrul instituţiilor de credit, organul de 
conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să înfiinţeze un comitet de risc 
separat care să se ocupe în mod specific de problemele legate de risc şi să pregătească 
deciziile organului de conducere privind problemele legate de risc. Comitetul de risc 
trebuie să asiste organul de conducere în rolul său de supraveghere a riscurilor, însă 
organul de conducere rămâne în ultimă instanţă răspunzător pentru strategia de risc. 

- Pentru a oferi conducerii superioare şi organului de conducere o imagine 
completă asupra riscurilor, instituţiile de credit şi societăţile de investiţii trebuie să 
dispună de o funcţie independentă de administrare a riscurilor, al cărui deţinător să fie 
în măsură să îşi formeze o imagine clară şi globală a întregii game de riscuri la care 
este expusă o instituţie de credit. 

- Funcţia de administrare a riscurilor trebuie să se bucure de un statut şi o 
autoritate suficiente pentru a influenţa deciziile strategice de administrare a riscurilor 
şi să aibă acces direct la organul de conducere. 
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Încrederea excesivă acordată ratingurilor externe 
- Instituţiile de credit şi societăţile de investiţii trebuie să dispună de 

criterii şi procese decizionale riguroase pentru acordarea creditelor. Această obligaţie 
se aplică indiferent dacă instituţiile acordă împrumuturi clienţilor sau îşi asumă 
expuneri din securitizări. În acest proces, ratingurile de credit externe pot fi utilizate 
printre alţi factori, însă nu pot prevala. În special, metodologiile interne nu trebuie să 
se bazeze exclusiv sau în mod mecanic pe ratinguri externe. 

- În scopul specific al calculării cerinţelor de capital bancar reglementar, 
evaluările agenţiilor de rating pot servi, în anumite cazuri, la diferenţierea cerinţelor 
de capital în funcţie de riscuri, însă nu la stabilirea cuantumului minim necesar al 
capitalului însuşi. CRD, în ansamblul său, are ca scop să stimuleze băncile să 
utilizeze ratingurile interne în locul celor externe, chiar şi în scopul calculării 
cerinţelor de capital reglementar. 

- Dispoziţia propusă ar obliga instituţiile de credit şi societăţile de 
investiţii cu o expunere semnificativă la riscul de credit sau un număr important de 
contrapartide să elaboreze şi să utilizeze modele interne în loc să adopte abordarea 
standardizată care se bazează pe ratinguriexterne. 

- În plus, se propune ca ABE să publice anual informaţii privind măsurile 
adoptate de instituţii şi de autorităţile de supraveghere pentru a reduce importanţa 
acordată ratingurilor externe şi rapoarte privind gradul de convergenţă la care au 
ajuns autorităţile de supraveghere în acest domeniu. 

Rezerve de capital 
- Pe baza acordului Basel III, această propunere introduce două rezerve de 

capital, pe lângă cerinţele existente: o rezervă de conservare a capitalului şi o rezervă 
de capital anticiclică. 

- Rezerva de conservare a capitalului reprezintă 2,5 % din activele 
ponderate la risc, se aplică în permanenţă şi este constituită din capital de calitate 
superioară. Rolul său este să permită instituţiilor să absoarbă pierderile în perioadele 
de criză, care pot dura mai mulţi ani. Instituţiile ar urma să acumuleze capitalul 
respectiv în perioadele economice favorabile. Instituţiile de credit ale căror rezerve 
scad sub nivelul necesar vor avea restricţii privind distribuirile discreţionare de 
dividende până când ating nivelul necesar. 

- Rezerva de capital anticiclică are rolul de a susţine obiectivul 
macroprudenţial general de a proteja sectorul bancar şi economia reală împotriva 
riscurilor sistemice generate de o creştere excesivă a creditului total şi, în general, 
împotriva oricăror alte variabile structurale şi a expunerii sectorului bancar la orice 
alţi factori de risc legaţi de riscuri pentru stabilitatea financiară. Aceasta va completa, 
cu până la 2,5 % suplimentari, rezerva de capital constituită deja prin rezerva de 
conservare. 

- Rezerva de capital anticiclică este stabilită de autorităţile naţionale 
pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice şi juridice în statul membru 
respectiv. Aceasta poate varia între 0 % şi 2,5 % din activele ponderate la risc şi 
trebuie de asemenea să fie constituită din capital de calitate superioară. În cazuri 
justificate, autorităţile pot chiar stabili un nivel al rezervei mai mare de 2,5 %. 
Această rezervă de capital anticiclică trebuie menţinută în perioadele de creştere 
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excesivă a creditului şi eliminată în perioadele de scădere a creditului. CERS poate 
emite recomandări pentru stabilirea şi monitorizarea rezervelor de către autorităţile 
naţionale, inclusiv pentru cazurile în care nivelul rezervei depăşeşte 2,5 %. Atât timp 
cât rezerva de capital anticiclică este stabilită la sub 2,5 %, statele membre trebuie să 
recunoască reciproc şi să aplice cerinţa de capital băncilor din statul membru 
respectiv. Dacă nivelul rezervei este stabilit la peste 2,5 %, autorităţile pot alege să 
accepte decizia autorităţilor omologe şi să aplice acest nivel superior sau să menţină 
un nivel de 2,5 % pentru instituţiile autorizate în statul lor membru. 

- Instituţiile de credit şi societăţile de investiţii al căror capital scade sub 
nivelul stabilit al rezervelor sunt supuse restricţiilor privind distribuirea profiturilor, 
plăţile legate de instrumentele suplimentare de rangul 1 şi acordarea de remuneraţii 
variabile şi beneficii discreţionare de tipul pensiilor. În plus, aceste instituţii trebuie 
să transmită autorităţilor de supraveghere planuri de conservare a capitalului care să 
garanteze refacerea rapidă a rezervelor lor. 

Propunerile avute în vedere de Comisia Europeană vor avea incidenţă 
asupra legislaţiei naţionale din domeniul financiare (ex. serviciilor bancare, de 
asigurări, pensii ocupaţionale). 

În acest context, menţionăm că prevederile Directivei nr. 2006/48/CE 
privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit şi 
ale Directivei nr. 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi 
instituţiilor de credit au fost transpuse în legislaţia naţională prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată 
în M.O. nr. 1027 din 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 
(OUG nr. 99/2006) şi prin normele de aplicare a acestei ordonanţe, aprobate prin 
regulamente şi ordine ale autorităţilor de supraveghere responsabile, în principal 
Banca Naţională a României (BNR) şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
(CNVM). 

Prevederile Directivei 2006/49/CE au fost transpuse la nivel de lege prin 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare. La nivel secundar 
BNR împreună cu CNVM au emis ordine pentru aplicarea prevederilor actelor de 
transpunere. 

Prevederile Directivei 2002/87/CE au fost transpuse în legislaţia naţională 
prin Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă nr. 98/2006 privind 
supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare 
şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor 
de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar şi prin Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. Totodată, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
a emis ordine în aplicarea cadrului naţional de transpunere.  

Directiva 2006/48/CE conţine o serie de prevederi care confereau statelor 
membre o marjă naţională de acţiune pentru anumite aspecte. În procesul de 
transpunere în legislaţia naţională, RO a exercitat o parte din acele opţiuni naţionale, 
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care acum nu mai sunt preluate în textul de revizuire al acestei directive. Aceste 
opţiuni naţionale se referă la:  

- deţinerea temporară de acţiuni la alte instituţii în scopul unei operaţiuni 
de asistenţă financiară (art. 58, 59, 60, 64) în capitolul referitor la instrumentele 
tehnice de supraveghere prudenţială; 

-  în cazul regulilor privind protejarea împotriva riscurilor, opţiunea pentru 
includerea filialelor în baza de calcul a instituţiilor credit-mamă (art. 70, art. 73 alin. 
1 lit. a, b, art. 73 alin. 1 subpara.2); 

- în cadrul regulilor privind cerinţele de fonduri proprii minime pentru 
riscul de credit, cazul determinării valorilor expunerilor ponderate la risc (art. 80, 
alin. 7 para. 1); 

- în cadrul regulilor privind cerinţele minime de fonduri proprii pentru 
riscul operaţional, informarea cu privire la expunerile maxime (art. 110 alin. 1 para. 2 
lit.b, art. 110 alin.2 para. 1, art. 111 alin. 2 para. 2, art. 112 alin.2, art. 112 alin. 3, art. 
113 alin.2, art. 113 alin. 3 para.1 lit. q (ii), art. 114 alin.1 para.1, art.114 alin. 2 para.1, 
art. 114 alin. 3, art. 114 alin. 4, art. 118); 

- deţinerea de participaţii calificate din afara domeniului financiar (art. 
122 alin.2); 

- stabilirea unui termen până la care autorităţile competente pot stabili 
aplicarea unei ponderări a riscului fără aplicarea dispoziţiilor din anexă (art. 153 alin. 
1 şi alin.2 ); 

- alte dispoziţii finale şi tranzitorii (art. 154 şi art. 155). 
Ţinând cont de aceste opţiuni naţionale, RO trebuie să analizeze impactul 

nepreluării acestora în prezenta propunere de directivă, respectiv incidenţa acestora în 
materia supravegherii activităţii instituţiilor de credit pentru sectorul financiar 
naţional. 

De asemenea, propunerea de Directivă nu mai include anexele referitoare la 
tratarea riscurilor, tipurile de instrumente financiare derivate, criterii tehnice de 
abordare şi tratare a riscurilor, abordarea standardizată, abordarea bazată pe ratingul 
intern, diminuare riscurilor, titularizarea, riscul operaţional, criterii tehnice pentru 
controlul şi evaluarea de către autorităţile competente, respectiv criteriile tehnice 
privind informarea.  

Prin dispoziţiile Regulamentului 1093/2010 de instituire a Autorităţii 
europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, a fost 
creată Autoritatea bancară europeană care are ca scop asigurarea stabilităţii 
sistemului financiar prin supravegherea activităţii instituţiilor de credit la nivel 
european. Autoritatea poate emite recomandări şi norme în ceea ce priveşte accesul la 
activitate, supravegherea şi respectarea cerinţelor prudenţiale, respectiv asigurarea 
unor norme comune europene pentru desfăşurarea activităţii de control şi 
monitorizare de către instituţiile centrale de supraveghere. 

Ca abordare generală, România a salutat iniţiativa de reglementare a 
aspectelor privind lichiditatea instituţiilor bancare şi a subliniat faptul că, având în 
vedere situaţia actuală a aplicării cerinţelor de capital stipulate de CRD III (Basel II) 
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în statele membre ale Uniunii Europene (în prezent există un număr de 141 de 
excepţii sau opţiuni naţionale – national discretions or implementation options – 
conform informaţiilor existente pe web-site-ul EBA), precum şi pachetul de acte 
legislative propus, respectiv o Directivă Europeană (se transpune de către statele 
membre în legislaţia naţională) şi un Regulament CE (se aplică direct de către statele 
membre), este absolut necesar ca, în scopul întăririi stabilităţii financiare la 
nivelul Uniunii Europene, măsurile prevăzute de CRD IV să fie aplicate în mod 
uniform de statele membre ale U.E. 

De asemenea, România a solicitat un termen mai extins pentru transpunerea 
în legislaţia internă a prevederilor noului pachet legislativ, respectiv 1 an de la 
publicarea în JOUE a pachetului (propunerea COM prevede termenul de 1 ianuarie 
2013 pentru aplicarea prevederilor de către SM, fără a se lua în considerare data 
publicării în JOUE). 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 


