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1. Introducere 

Istoria ne-a demonstrat c� o criz� economic� inevitabil va fi înso�it�/urmat� 
de ample reforme structurale la nivelul sistemelor afectate, în fapt modalitatea prin 
care acestea caut� s� r�spunde crizei. Similar, criza financiar� ce a debutat în 
2008 a declan�at un proces complex de reformare a pie�elor financiare în 
ansamblu, proces care în mod firesc are �i o component� ce se adreseaz� 
supraveghetorilor financiari. Prin prezenta lucrare, nu mi-am propus s� surprind în 
detaliu totalitatea mecanismelor declan�ate de acest curent reformator, ci mai 
degrab� o viziune de ansamblu asupra unui proces evolutiv de modelare a 
sistemului de supraveghere bancar european, proces care în prezent se afl� într-o 
etap� esen�ial�, respectiv aceea de opera�ionalizare a Sistemului Unic de 
Supraveghere, pilon esen�ial al Uniunii Bancare. 



 

 

2. Criza financiar�, factor declan�ator a unui 
amplu proces de reform� la nivelul supravegherii 

bancare  

Criza financiar� actual� a readus în centrul aten�iei atât a speciali�tilor, dar 
mai ales a guvernelor tema stabilit��ii financiare, generând implicit o serie de 
dispute pentru necesitatea sau nu a reform�rii sistemelor financiare �i de 
supraveghere a acestora. Alexander Lamfalussy considera c� abuzul de 
securitizare �i cre�terea shadow banking sector, insuficient reglementate, au f�cut 
ca sistemele s� fie tot mai fragile �i mai vulnerabile. De men�ionat în acest sens, 
împrumuturile ipotecare pe care b�ncile le-au acordat unei clientele cu o 
capacitate necorespunz�toare de a rambursa datoriile. A�a cum men�iona Lucian 
Croitoru „Creditorii ipotecari au împachetat, apoi alte institu�ii financiare au 
reîmpachetat, f�r� prea mari restric�ii, aceste împrumuturi proaste pe tot globul �i 
le-au comercializat în volume nemaiîntâlnite. În mare, cam acesta este setul de 
explica�ii pentru criza financiar� actual�.”1  

Concomitent, dezvoltarea excesiv� a sectorului financiar în majoritatea 
��rilor europene �i în SUA s-a realizat în detrimentul sectorului industrial, m�rind 
astfel excesiv dependen�a economiile respective de sectorul financiar. De altfel, 
se poate observ� c� ��rile care au men�inut puternice sectoare industriale, 
asociate cu baze de cercetare �tiin�ific� �i inovare, traverseaz� mult mai u�or criza 
economic� (ex. Germania).  

Nu este mai pu�in important� problema de natur� etic� pe care a generat-o 
criza financiar�. Astfel, pierderile sectorului financiar în general, ale sectorului 
bancar în special, au fost na�ionalizate în unele cazuri, m�rindu-se prin aceasta 
datoriile publice �i implicit realizându-se un transfer al poverii stabiliz�rii pe umerii 
contribuabililor.  

Criza financiar� actual�, declan�at� de creditele ipotecare cu nivel de risc 
ridicat acordate în SUA �i de produsele derivate din acestea, s-a extins la nivel 
mondial din cauza integr�rii sporite a pie�elor, ceea ce a eviden�iat c� modalit��ile 
de reglementare �i supraveghere a pie�elor financiare nu au fost suficient de 
convergente nici la nivelul UE, nici la nivel interna�ional. De asemenea, criza a 
condus la o ra�ionalizare drastic� a politicilor de creditare, ceea ce a determinat 
scumpirea creditelor, afectând cre�terea economic� �i ocuparea for�ei de munc�.  

Totodat�, practicile inadecvate de gestionare a riscurilor, acordarea de 
credite cu înc�lcarea principiilor de pruden�� bancar�, îndatorarea excesiv� 

                                                            
1 În ap�rarea pie�elor – 2012 
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(efectul multiplicator), nerespectarea obliga�iilor de diligen�� �i retragerea brusc� 
de lichidit��ilor au fost identificate drept riscuri importante la adresa institu�iilor 
financiare, de natur� a afecta stabilitatea financiar�.  

În contextul celor de mai sus, s-a manifestat astfel ca o prioritate de prim 
rang implementarea unor m�suri de îmbun�t��ire a cadrului de reglementare a 
serviciilor financiare în Uniunea European�, de cre�tere a transparen�ei, dar �i 
m�suri pe linia asigur�rii stabilit��ii financiare �i diminu�rii impactului riscului 
sistemic. 



3. Raportul de Larosière; Etap� în reformarea 
sistemelor de supraveghere a pie�elor financiare 

Supravegherea pie�elor financiare în Europa s-a bazat pe conceptul 
evolu�iei, conform c�ruia Structura Lamfalussy a Comitetelor de Supraveghere 
realizeaz� o convergen�� semnificativ� în exercitarea acestei activit��i la nivelul 
statelor membre UE.  

Lansarea procesului Lamfalussy în 2001 a vizat instituirea unui mecanism 
care trebuia s� asigure o convergen�� a practicilor europene în domeniul 
supravegherii financiare �i s� permit� legisla�iei comunitare în materie de servicii 
financiare s� r�spund� rapid �i flexibil la evolu�iile pie�elor financiare.  

În conformitate cu aceast� abordare, procesul de reglementare a pie�elor 
financiare a fost structurat pe patru paliere, respectiv: 

� Nivelul 1 - legisla�ia cadru, ce stabile�te principiile de baz� �i define�te 
competen�ele de execu�ie; se adopta prin codecizie, în urma unui proces 
complet �i deschis de consultare, în concordan�� cu principiile unei bune 
legifer�ri, între Consiliul Europei �i Parlamentul European; 

� Nivelul 2 – Comisia proceda la adoptarea formal� a detaliilor tehnice, în 
cadrul m�surilor de punere în aplicare. M�surile de implementare erau 
avizate în prealabil de comitetele de supraveghere competente (CEBS, 
CESR, CEIOPS - comitetele de nivel 3), urmând procedura de consultare a 
comitetelor de nivel 2 (European Securities Committee, European Banking 
Committee �i European Insurance and Occupational Pensions Committee). 
�i în cadrul proceselor de nivel 2, Comisia �inea seama de pozi�ia 
Parlamentului European;  

� Nivelul 3 - Comitetul european al supraveghetorilor bancari (CEBS), 
Comitetul european al supraveghetorilor de asigur�ri �i pensii ocupa�ionale 
(CEIOPS) �i Comitetul autorit��ilor europene de reglementare a pie�elor 
valorilor mobiliare (CESR) aveau o contribu�ie important� la punerea în 
aplicare consistent� �i convergent� a directivelor UE, asigurând atât o 
cooperare eficient� între autorit��ile na�ionale de supraveghere, cât �i 
convergen�a practicilor de supraveghere pruden�ial�.  

� Nivelul 4 - Comisia era responsabilizat� cu controlul modului în care a fost 
transpus� legisla�ia Uniunii Europene în reglement�rile legale na�ionale 
(acquis communitaire). 
De men�ionat c�, prin punerea în aplicare a acestei arhitecturi, s-a realizat o 

anumit� convergen�� în domeniul supravegherii, dar aceasta nu a fost suficient de 
avansat� ca s� trateze la nivel european actuala criz� financiar�.  
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Dat� fiind natura transfrontalier� din ce în ce mai pronun�at� a serviciilor 
bancare �i nevoia de a r�spunde într-o manier� coordonat� în fa�a unor situa�ii de 
criz�, precum �i nevoia de a aborda în mod eficace problematica riscurilor 
sistemice, a rezultat necesitatea ca divergen�ele existente între regimurile 
na�ionale de la nivelul statelor membre s� fie diminuate pe cât de mult posibil. De 
asemenea, criza actual� a dovedit c�, doar prin interven�ia statelor �i implicit a 
b�ncilor centrale, în principal Banca Central� European�, marile grupuri financiar-
bancare au putut supravie�ui, în interesul general al men�inerii stabilit��ii 
financiare. 

În acest context, la nivelul Uniunii Europene s-a resim�it tot mai acut nevoia 
unor modalit��ile de reglementare �i supraveghere mai coerente �i mai eficace, 
aplicate în mod corespunz�tor, dar nu excesiv de împov�r�toare, pentru a reduce 
riscul unor viitoare crize financiare �i pentru a garanta condi�ii egale de 
concuren�� de la o �ar� la alta, precum �i între to�i participan�ii la pia��. 

În acest context, în octombrie 2008, José Manuel Barroso - pre�edintele 
Comisiei Europene a solicit lui Jaques de Larosière, fost pre�edinte al B�ncii 
Centrale a Fran�ei, s� prezideze o comisie format� din opt speciali�ti independen�i 
recunoscu�i la nivel interna�ional (Leszek Balcerowicz - fost ministru de finan�e al 
Poloniei, fost pre�edinte al B�ncii Centrale a Poloniei, Callum Mc Carthy - fost 
pre�edinte al Autorit��ii de Supraveghere Britanic�, Rainer Masera - fost 
conduc�tor al grupului financiar SAN PAOLO IMI, Lars Nyberg - vicepre�edinte al 
B�ncii Centrale a Suediei, membru al Comitetului de Supraveghere Bancar� de la 
Basel, Otmar Issing - fost membru al Consiliului de Administra�ie al BCE, Onno 
Ruding - fost ministru de finan�e al Olandei, fost conduc�tor al grupului Citicorp, 
José Pérez Fernandez - fost membru al Consiliului de Administra�ie al B�ncii 
Centrale a Spaniei) care s� fac� recomand�ri concrete pe linia reform�rii 
domeniul reglement�rii �i supravegherii pie�elor financiare europene. 

Raportul a fost publicat în februarie 2009 �i a cuprins urm�toarele capitole: 
1. Cauzele crizei financiare; 
2. Recomand�ri ale m�surilor politice �i de reglementare; 
3. Recomand�ri ale m�surilor în domeniul supravegherii la nivel UE; 
4. Recomand�ri ale m�surilor în domeniul colabor�rii interna�ionale. 

Raportul a scos în eviden�� importan�a supravegherii macropruden�iale în 
vederea monitoriz�rii �i evalu�rii pericolelor poten�iale pentru stabilitatea 
financiar�, context în care s-au desprins urm�toarele deziderate: 

� necesitatea evit�rii politicilor monetare prea laxe, necesitatea analiz�rii 
apari�iei „baloanelor financiare”, aplicarea unei politici monetare restrictive 
în condi�iile cre�terii nesustenabile a capitalurilor sau a creditelor;  

� necesitatea reform�rii reglement�rilor Acordului de capital Basel II prin 
cre�terea nivelului �i calit��ii structurii capitalului (capital de nivel I), 
abordare anticiclic�, abordarea provizion�rii, limitarea �i m�surarea riscului 
de lichiditate, reglementarea mai strict� a elementelor din afara bilan�ului, 
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definirea comun� a capitalului propriu. Actuala criz� a demonstrat c� 
principiile �i metodologiile de administrare a riscurilor bancare promovate de 
Acordul de Capital Basel II �i-au dovedit limitele, fiind mult prea sofisticate �i 
relaxate; 

� noua structur� la nivel european – Autoritate european� pentru valori 
mobiliare �i pie�e (European Securities and Markets Authority) va 
supraveghea activitatea agen�iilor de rating, odat� cu regândirea rolului pe 
care acestea o îndeplinesc în cadrul sistemului financiar; 

� înt�rirea capacit��ii de coordonare a IASB (International Accounting 
Standards Board), extinderea rolului metodei marc�rii la pia��, 
îmbun�t��irea metodelor de evaluare a titlurilor de valoare;  

� necesitatea reglement�rii �i supravegherii oric�rei componente a sistemului 
financiar care prezint� un risc poten�ial; necesitatea obligativit��ii public�rii 
cadrului informa�ional cu privire la fondurile speculative, companii de tip 
private equity, pie�ele nereglementate (OTC) �i reglementarea 
comportamentului conduc�torilor acestor institu�ii; 

� standardizarea �i simplificarea derivativelor, înfiin�area la nivel european a 
unei case de compensa�ii �i decontare pentru CDS-uri (credit default swap); 

� înt�rirea reglement�rilor în domeniu fondurilor de investi�ii financiare la nivel 
european, în principal din perspectiva protec�iei deponen�ilor. 
Subliniem îns� c�, dincolo de analizele de tip diagnostic, rolul esen�ial al 

acestui raport a constat în conturarea unui nou cadru arhitectural de supraveghere 
a sistemului financiar european, structurat pe doi piloni: 
A) Pilonul I - În vederea exercit�rii supravegherii macropruden�iale, înfiin�area 

Consiliului European de Risc Sistemic (European Systemic Risk Council – 
ESRC). Acesta se constituia sub egida BCE �i a Comisiei Europene �i avea 
drept responsabilit��i supravegherea macropruden�ial� �i managementul 
riscurilor sistemice, cu obiectivul de a monitoriza �i evalua amenin��rile 
poten�iale la adresa stabilit��ii financiare, determinate atât de evolu�iile 
macroeconomice, cât �i ale sistemului financiar. Acest consiliu avea rolul de a 
furniza evalu�ri privind cre�terea expunerii la riscuri la nivelul sistemului 
economic �i financiar, �i emiterea de recomand�ri privind m�surile necesare 
contracar�rii efectelor acestora. În acest context, rolul primordial în realizarea 
unei activit��i eficiente de supraveghere macropruden�ial� urma s�-l aib� 
b�ncile centrale din statele membre UE �i BCE. De altfel, guvernatorii celor 
27 de b�nci centrale �i pre�edintele BCE au fost inclu�i în conducerea ESRC. 
Crearea ESRC solu�iona una dintre problemele fundamentale eviden�iate în 
contextul crizei, �i anume vulnerabilitatea sistemului financiar în fa�a unor 
riscuri sistemice; 

B) Pilonul II - Crearea unui nou Sistem European de Supraveghere Financiar� 
(European System of Financial Supervision - ESFS) care transforma 
comitetele de nivel trei (CEBS, CESR, CEIOPS) în autorit��i europene cu 
competen�� în domeniul supravegherii pie�elor financiare. Astfel, la nivelul 
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UE, supravegherea micropruden�ial� urma s� se efectueze prin intermediul a 
trei autorit��i dedicate de supraveghere (European Banking Authority - EBA, 
European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA, 
European Securities Authority - ESA), cu competen�e l�rgite fa�� de cele 
existente la nivelul comitetelor de nivel 3, înfiin�ate în baza reformei 
Lamfalussy. Acestea trebuiau s� contribuie la elaborarea unui set unic de 
norme armonizate, la îmbun�t��irea supravegherii institu�iilor transfrontaliere 
prin elaborarea unor cerin�e �i abord�ri comune în materie de supraveghere 
�i s� contribuie la solu�ionarea unor litigii între autorit��ile na�ionale de 
supraveghere. Dintre obiectivele Sistemului European de Supraveghere 
Financiar� (ESFS), pot fi men�ionate: 

� asigurarea unui set unic de norme armonizate pe baza unor criterii/principii 
clar definite în legisla�ia comunitar�, 

� garantarea aplic�rii coerente a normelor UE, 
� crearea unei culturi unitare în materie de supraveghere �i asigurarea de 

practici de supraveghere coerente prin elaborarea unor programe comune 
de formare profesional�, participare în calitate de observatori la reuniunile 
colegiilor autorit��ilor de supraveghere �i prin promovarea deleg�rii 
sarcinilor �i responsabilit��ilor de la o autoritate na�ional� la alta; 

� prerogative totale de supraveghere pentru anumite entit��i cu activit��i 
paneuropene, cu responsabilit��i de investigare, inspec�ii la fa�a locului �i 
decizii de supraveghere; 

� garantarea unei reac�ii coordonate în situa�ii de criz� prin facilitarea 
colabor�rii �i schimbul de informa�ii între autorit��ile competente, verificarea 
fiabilit��ii informa�iilor care s� ajute la definirea �i implementarea deciziilor 
adecvate; 

� autorizarea �i supravegherea agen�iilor de rating �i a infrastructurilor „post-
trading”; 

� colectarea informa�iilor macropruden�iale prin agregarea informa�iilor 
micropruden�iale pertinente pentru crearea unei baze de date europene 
centrale care s� fie administrat� de autorit��ile europene de supraveghere; 

� asumarea unui rol interna�ional încheind acorduri tehnice cu organiza�ii 
interna�ionale �i cu administra�iile ��rilor ter�e de acela�i nivel, precum �i 
prin asistarea Comisiei Europene în luarea deciziilor de echivalen�� 
referitoare la regimurile de supraveghere din ��rile ter�e; 

� m�suri de salvgardare prin crearea cadrului de exercitare a componentelor 
prezentate în mod exhaustiv �i detaliat în legisla�ia sectorial� aplicabil�, în 
deplin� conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona. 
De men�ionat c�, în anul 2010, Parlamentului European �i Consiliul Europei 

au emis un set de regulamente care au avut rolul de a transpune în legisla�ia 
comunitar� recomand�rile Raportului de Larosière, punând astfel bazele unui nou 
Sistem European al Supraveghetorilor Financiari (SESF). La data analizei, se 
poate constata c� Autoritatea bancar� european� (EBA), înfiin�at� în 2011, 
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precum �i Sistemul european de supraveghere financiar� (SESF) în ansamblu, au 
îmbun�t��it în mod semnificativ cooperarea dintre autorit��ile de supraveghere 
bancar� din cadrul Uniunii europene. EBA a adus contribu�ii importante la crearea 
unui cadru unic de reglementare pentru serviciile financiare din Uniune �i a avut 
un rol fundamental în punerea în aplicare cu consecven�� a recapitaliz�rii 
institu�iilor de credit importante din Uniune, convenit� de reuniunea la nivel înalt a 
zonei euro din 26 octombrie 2011, în conformitate cu orient�rile �i condi�iile 
adoptate de c�tre Comisie referitoare la ajutoarele de stat. 



 

 

4. Mecanismul unic de supraveghere; Rolul 
B�ncii Centrale Europene 

Uniunea Bancar� European� reprezint� un nou pas spre asigurarea 
integr�rii �i convergen�ei în domeniul supravegherii bancare. Actuala criz� 
economic� �i financiar� a demonstrat c� integritatea monedei unice �i a pie�ei 
europene sunt amenin�ate de fragmentarea sectorului financiar, context în care 
intensificarea integr�rii supravegherii bancare, pentru a consolida Uniunea, a 
restabili stabilitatea financiar� �i a pune bazele redres�rii economice, a devenit 
obiectiv fundamental. Totodat�, se consider� c� men�inerea �i dezvoltarea pie�ei 
interne a serviciilor bancare este esen�ial� pentru a stimula cre�terea economic� 
în Uniune �i finan�area adecvat� a economiei reale. A rezultat astfel c�, pe lâng� 
îmbun�t��irea cadrului de reglementare la nivelul Uniunii, trebuie rea�ezate �i 
institu�iile de supraveghere, astfel încât acestea s� fie capabile s� supravegheze 
pie�e �i institu�ii extrem de complexe �i interconectate. 

Ulterior implement�rii reformei de Larosière, competen�ele de supraveghere 
a institu�iilor de credit la nivel individual au r�mas în cea mai mare parte la nivelul 
autorit��ilor na�ionale, criza demonstrând îns� c� simpla coordonare între acestea 
nu a fost suficient�, în special în contextul unei monede unice. A rezultat astfel c�, 
pentru a men�ine stabilitatea financiar� în Uniune, trebuie accelerat� integrarea 
responsabilit��ilor în materie de supraveghere. Acest lucru este deosebit de 
important pentru a asigura o imagine de ansamblu coerent� �i exact� asupra unui 
întreg grup bancar �i a solidit��ii sale în ansamblu, dar �i pentru a reduce riscul 
unor interpret�ri diferite �i decizii contradictorii la nivel de entitate individual�. 

A�a cum sublinia Guvernatorul B�ncii Na�ionale a României Mugur 
Is�rescu, în cadrul diserta�iei “Uniunea Bancar� principii, provoc�ri, perspective”, 
sus�inute cu ocazia decern�rii titlului de Doctor Honoris Causa al Universit��ii 
Lucian Blaga din Sibiu, necesitatea unei astfel de construc�ii deriv� din: 

� Lipsa unor ingrediente institu�ionale esen�iale pe linia asigur�rii 
stabilit��ii financiare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care s-a 
observat o influen�� negativ� reciproc� între b�nci �i state, practic un cerc 
vicios al costurilor de finan�are. Concluzia este fundamentat� pe situa�ia 
sectorului public care a afectat stabilitatea sectorului bancar (vezi cazul 
Greciei), dar �i pe influen�a negativ� pe care situa�ia sistemului bancar din 
unele state europene a generat-o asupra finan�elor publice (vezi cazul 
Irlandei �i Ciprului). De asemenea, s-a constatat o fragmentare a pie�ei 
financiare unice de�a lungul grani�elor na�ionale, înregistrându-se 
diferen�e semnificative de facto între condi�iile monetare pentru companii �i 
popula�ie la nivelul statelor membre, dar �i o restric�ionare a fluxurilor de 
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capital de la centru c�tre periferie, ca rezultat al perspectivei na�ionale a 
activit��ii de supraveghere. Toate aceste vulnerabilit��i au avut ca efect 
întreruperea bunei func�ion�ri a mecanismului de transmisie a politicii 
monetare; 

� O uniune monetar� nu poate func�iona în contextul existen�ei de facto a 
restric�iilor interne de capital �i a diferen�elor majore dintre condi�iile 
financiare la nivelul statelor membre. Astfel, se impune o întrerupere a 
cercului vicios dintre state �i b�nci, ceea ce presupune dou� solu�ii: uniunea 
fiscal� �i uniunea bancar�. De men�ionat c� opinia general� este c� o 
uniune bancar� este mai pu�in controversat� �i mai u�or de implementat 
decât una fiscal�.  
Se desprinde astfel concluzia c�, în condi�iile integr�rii pie�elor financiare, 

stabilitatea financiar� nu poate fi asigurat� dac� activitatea de supraveghere 
r�mâne la nivel na�ional. Proiectul institu�ional, ce s-a conturat la finele anului 
2012 �i în prima parte a anului 2013, a vizat rezolvarea acestor probleme prin 
constituirea unei uniuni bancare la nivelul zonei euro, cu posibilitatea celorlalte 
state membre ale UE de a opta pentru participarea la aceast� uniune. 

Calendarul construc�iei acestei sistem de supraveghere bancar� integrat la 
nivel european a presupus urm�toarele etape: 
 

12 sept. 2013 Parlamentul European adopt� propunerile Comisiei Europene 
Parlamentul European adopt� propunerile Comisiei Europene 
privind crearea unui mecanism unic de supraveghere. Mecanismul 
unic de supraveghere va fi înfiin�at �i va deveni pe deplin 
opera�ional dup� 12 luni de la intrarea în vigoare a 
„regulamentului”.  

18 apr. 2013 Consiliul UE confirm� acordul cu Parlamentul European  
privind înfiin�area unui mecanism unic de supraveghere pentru 
zona euro. 

19 mart. 2013 Consiliul UE, Comisia European� �i Parlamentul European ajung 
la un acord  
Consiliul UE, Comisia European� �i Parlamentul European ajung 
la un acord privind crearea unui mecanism unic de supraveghere 
pentru zona euro.  

14 dec.2012 Consiliul European salut� acordul  
Consiliul European salut� acordul privind crearea mecanismului 
unic de supraveghere pentru zona euro �i invit� legiuitorii UE 
(Consiliul UE, Comisia European� �i Parlamentul European) s� 
ajung� rapid la un acord, astfel încât s� permit� concretizarea 
planurilor cât mai curând posibil.  

13 dec.2012 Consiliul ECOFIN convine asupra supravegherii bancare europene 
Consiliul ECOFIN (format din mini�trii economiei �i finan�elor din 
UE) convine în unanimitate asupra propunerii Comisiei Europene.  
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5 dec.2012 „Raportul celor patru pre�edin�i”  
Pre�edin�ii Consiliului European, Comisiei Europene, B�ncii 
Centrale Europene �i Eurogrupului prezint� raportul „C�tre o 
veritabil� uniune economic� �i monetar�”. Raportul stabile�te o 
foaie de parcurs pentru crearea unei Uniuni Economice �i 
Monetare autentice �i are la baz� viziunea prezentat� de Herman 
Van Rompuy, pre�edintele Consiliului European, în luna iunie 
2012. 

27 nov. 2012 Banca Central� European� întâmpin� favorabil propunerile 
Comisiei Europene  

12 sept. 2012 Comisia European� prezint� propuneri legislative  
Comisia European� prezint� proiecte de regulamente �i 
comunic�ri privind crearea mecanismului unic de supraveghere. 
Acestea includ: conferirea unor atribu�ii specifice de supraveghere 
BCE; 
alinierea rolului �i responsabilit��ilor EBA la noul cadru de 
supraveghere bancar�; 
formularea unei „Foi de parcurs c�tre o uniune bancar�”. 

29 iun. 2012 Declara�ia reuniunii la nivel înalt a zonei euro  
�efii de stat sau de guvern din zona euro decid înfiin�area unui 
mecanism unic de supraveghere pentru b�nci �i confer� BCE 
atribu�ii specifice de supraveghere  

26 iun. 2012 Consiliul European: C�tre o veritabil� uniune economic� �i 
monetar�  
Raportul „C�tre o veritabil� uniune economic� �i monetar�” al 
pre�edintelui Consiliului European recomand� crearea unei uniuni 
bancare �i prezint� o viziune privind viitorul Uniunii Economice �i 
Monetare, respectiv modul în care aceasta poate contribui în mod 
optim la cre�terea economic�, crearea de locuri de munc� �i 
stabilitate. 

30 mai 2012 Comisia European� a solicitat realizarea unei uniuni bancare  
Comisia European� promoveaz� trecerea la o supraveghere 
financiar� integrat� în vederea restabilirii încrederii în b�nci �i în 
euro.   
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Uniunea Bancar� se fundamenteaz� pe patru piloni: 
I. Reglementare unitar� 

II. Mecanismul unic de supraveghere 
A�a cum am men�ionat mai sus, Banca Central� European� (BCE) î�i va 

asuma noi atribu�ii în materie de supraveghere bancar� în cadrul mecanismului 
unic de supraveghere. Mecanismul unic de supraveghere va crea un nou sistem 
de supraveghere financiar�, format din BCE �i autorit��ile na�ionale competente 
din tarile UE participante. Printre acestea se num�r� atât cele care au adoptat 
euro, cât �i cele care nu au adoptat euro, dar care au hot�rât s� ini�ieze o 
cooperare strâns� cu mecanismul unic de supraveghere. Se preconizeaz� c� 
BCE î�i va exercita noile responsabilit��i în materie de supraveghere bancar� 
începând cu toamna anului 2014, dup� 12 luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului de creare a autorit��ii de supraveghere. 

Încredin�area BCE a rolului central în cadrul Mecanismului unic de 
supraveghere a fost determinat� de reputa�ia consolidat�, cu expertiz� în 
domeniul financiar �i independen�� opera�ional� a acestei institu�ii. De asemenea 
a existat �i o oportunitate legal�, întrucât prevederile existente în Tratatul privind 
func�ionarea UE [Art. 127 (6)] permit în mod explicit încredin�area unui astfel de 
mandat BCE. Nu mai pu�in important a fost �i criteriul sinergiei existente între 
supravegherea bancar�, func�ia de împrumut�tor de ultim� instan�� �i 
supravegherea sistemelor de pl��i. Totodat�, BCE era singura institu�ie care 
putea combina eficient supravegherea micro � cu cea macropruden�ial�. 

În cadrul noului sistem de supraveghere, BCE va supraveghea în mod 
direct institu�iile de credit semnificative. BCE va colabora îndeaproape cu 
autorit��ile na�ionale competente în vederea supravegherii tuturor celorlalte 
institu�ii de credit, sub monitorizarea general� a BCE. BCE poate s� decid� în 
orice moment s� î�i asume responsabilitatea pentru o institu�ie de credit mai pu�in 
semnificativ�. 

Decizia privind caracterul semnificativ al unei institu�ii de credit se bazeaz� 
pe urm�toarele criterii: 

� Criterii de importan�� la nivel european, respectiv valoarea activelor 
dep��e�te 30 mld. EUR sau banca are activit��i transfrontaliere vaste; 

� Criterii de importan�� la nivel na�ional, respectiv valoarea activelor 
dep��e�te 5 mld. EUR �i 20% din PIB-ul statului membru, se reg�se�te între 
primele 3 cele mai semnificative institu�ii de credit ale statului membru – 
criteriu facultativ; 

� Criterii de ordin fiscal european, respectiv prime�te asisten�� financiar� 
direct� a UE prin EFSF/ESM. 
De men�ionat c�, la data analizei, în baza criteriilor mai sus men�ionate, 

sfera de acoperire a MUS ar acoperi circa 130 de grupuri bancare din zona 
EURO, însumând aproximativ 85% din activele bancare europene.  
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Autoritatea Bancar� European� va urm�ri asigurarea consisten�ei aplic�rii 
setului de reguli unice atât în cadrul MUS, cât �i în statele membre din afara 
acestuia. 

III. Mecanismul unic de solu�ionare a crizelor bancare 
Rezolu�ia bancar� presupune reorganizarea unei b�nci cu probleme (prin 

proces fie administrativ fie judiciar) care urm�re�te men�inerea stabilit��ii 
financiare, continuitatea serviciilor bancare �i revitalizarea b�ncii.  

În plus fa�� de tehnicile tradi�ionale de reorganizare, rezolu�ia bancar� 
utilizeaz� instrumente specifice (de ex. b�nci punte, fuziune for�at�, achizi�ii 
asistate, vânz�ri par�iale de active) pentru a atinge obiectivele de mai sus.  

Procesul este gestionat de o autoritate de rezolu�ie care poate fi diferit� în 
��rile membre (banc� central�, autoritate de supraveghere financiar�, schem� de 
garantare a depozitelor, minister de finan�e, autoritate special�). 

Practic, Comisia European� a propus un mecanism unic de rezolu�ie pentru 
uniunea bancar�. Acesta are rolul de a completa mecanismul unic de 
supraveghere, opera�ional la sfâr�itul anului 2014, ce permite B�ncii Centrale 
Europene (BCE) s� supravegheze în mod direct b�ncile din zona euro �i din alte 
state membre care decid s� adere la uniunea bancar�. Mecanismul unic de 
rezolu�ie garanteaz� c�, în cazul în care, în pofida unei supravegheri mai stricte, o 
banc� a c�rei activitate face obiectul mecanismului unic de supraveghere s-ar 
confrunta cu dificult��i grave, rezolu�ia sa este gestionat� în mod eficient, 
reducând la minimum costurile suportate de contribuabili �i de economia real�. 

Mecanismul unic de rezolu�ie ar func�iona, dup� cum urmeaz�: 
� BCE, în calitate de organism de supraveghere, ar atrage aten�ia atunci când 

o banc� din zona euro sau stabilit� într-un stat membru care particip� la 
uniunea bancar� s-ar confrunta cu dificult��i financiare grave �i ar trebui s� 
fac� obiectul procedurii de rezolu�ie; 

� un Comitet unic de rezolu�ie, format din reprezentan�i ai BCE, ai Comisiei 
Europene �i ai autorit��ilor na�ionale competente (�i anume, cele ale statelor 
în care se afl� sediul central al b�ncii, precum �i sucursale �i/sau filiale ale 
acesteia), ar preg�ti rezolu�ia b�ncii. Acest comitet ar avea competen�e largi 
pentru a analiza �i a defini modul de abordare a rezolu�iei unei b�nci: ce 
instrumente trebuie utilizate �i cum ar trebui s� se implice Fondul european 
de rezolu�ie. Autorit��ile na�ionale de rezolu�ie ar fi implicate îndeaproape în 
aceast� activitate; 

� pe baza recomand�rii Comitetului unic de rezolu�ie, sau din proprie 
ini�iativ�, Comisia ar hot�rî dac� �i când s� aplice unei b�nci procedura de 
rezolu�ie �i ar stabili un cadru privind utilizarea instrumentelor de rezolu�ie �i 
a fondului. Din motive juridice, decizia final� nu ar putea s� apar�in� 
Comitetului; 
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� sub supravegherea Comitetului unic de rezolu�ie, autorit��ile na�ionale de 
rezolu�ie ar fi responsabile de punerea în aplicare a planului de rezolu�ie; 

� Comitetul unic de rezolu�ie ar supraveghea rezolu�ia. Acesta ar monitoriza 
punerea în aplicare la nivel na�ional de c�tre autorit��ile na�ionale de 
rezolu�ie �i, în cazul în care o autoritate na�ional� de rezolu�ie nu se 
conformeaz� deciziei sale, ar putea s� adreseze în mod direct ordine 
executive b�ncilor aflate în dificultate major�; 

� un Fond unic de rezolu�ie bancar� se va înfiin�a sub controlul Comitetului 
unic de rezolu�ie pentru a asigura c�, în timpul procesului de restructurare, 
banca beneficiaz� de un sprijin financiar pe termen mediu. Fondul respectiv 
ar fi finan�at prin contribu�ii ale sectorului bancar, înlocuind fondurile 
na�ionale de rezolu�ie ale statelor membre care fac parte din zona euro �i 
ale statelor membre care particip� la uniunea bancar�, astfel cum se 
prevede în proiectul de directiv� privind redresarea �i rezolu�ia institu�iilor 
bancare. 
În cadrul Consiliului European din 27-28 iunie 2013, liderii UE �i-au stabilit 

obiectivul de a ajunge la un acord privind mecanismul pân� la sfâr�itul anului 
2013, astfel încât acesta s� poat� fi adoptat înainte de încheierea actualei 
legislaturi a Parlamentului European, în 2014. În aceste condi�ii, mecanismul ar 
putea fi aplicat începând din ianuarie 2015, simultan cu Directiva privind 
redresarea �i rezolu�ia institu�iilor bancare. De men�ionat c� în cadrul Consiliului 
European din 19-20 decembrie 2013, s-a convenit asupra abord�rii generale �i 
concluziilor specifice cu privire la mecanismul unic de rezolu�ie (MUR). De 
asemenea, Consiliul European a solicitat organelor legislative s� adopte MUR 
înainte de încheierea actualei legislaturi. 
 

IV. Schema unic� de garantare a depozitelor 
În contextul existen�ei unor controverse majore între statele membre cu 

privire la necesitatea �i design�ul acestei componente a mecanismului unic de 
rezolu�ie bancar�, perspectivele constituirii unei astfel de structuri sunt incerte. 
Guvernatorul B�ncii Na�ionale a României sublinia drept factor care diminueaz� 
�ansele de reu�it� ale unui astfel de proiect, asimetria evident� între Nord �i Sud 
în ceea ce prive�te costurile finan��rii .  

Totu�i, m�suri în aceast� direc�ie au fost deja implementate la nivelul 
Uniunii Europene, �i anume: 

� Acoperirea schemelor na�ionale de garantare a depozitelor – nivel 
armonizat de 100.000 EUR/deponent/institu�ie de credit; 

� Simplificarea procedurilor de rambursare a depozitelor garantate: reducerea 
termenelor de plat� �i îmbun�t��irea modalit��ilor de finan�are. 
De men�ionat c� Raportul de Larosière (2009) nu sus�inea ideea punerii 

împreun� a resurselor schemelor de garantare a depozitelor din statele membre, 
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considerând c� armonizarea seturilor de reguli aferente acestora ar trebui s� fie 
suficient�.  

În ceea ce prive�te schemele de garantare a depozitelor, proiectul uniunii 
bancare nu include în prezent o schem� unic� la nivel suprana�ional. Ca o 
posibil� etap� intermediar� în aceast� direc�ie, se urm�re�te adoptarea Directivei 
SGD �i stabilirea unei re�ele de scheme na�ionale de garantare a depozitelor, cu 
fonduri de garantare a depozitelor finan�ate în mod corespunz�tor. Adoptarea 
Directivei SGD este prioritar� la nivel european, datorit� complementarit��ii cu 
celelalte dou� componente ale proiectului uniunii bancare. 



 

 

5. Integrarea României în cadrul Uniunii 
Bancare Europene 

 

Pornind de la eviden�a faptului c� filiale grupurilor financiare din zona euro 
de�in trei sferturi din activele sistemului bancar din România �i dou� treimi din 
capitalul acestuia, asocierea României la Mecanismul de supraveghere unic 
devine o necesitate. Nu este îns� mai pu�in adev�rat c� �i pân� acum România, 
în calitate de membr� a Uniunii Europene, a aplicat direct Regulamentele �i a 
transpus Directivele pruden�iale în cadrul legisla�iei primare �i secundare interne, 
ceea ce a asigurat în mare m�sur� convergen�a cu practicile �i politicile de 
supraveghere bancar� europene. 

Statele membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro, între care se afl� 
�i România, vor putea opta s� participe sau nu la uniunea bancar�.  
Avantajele ader�rii la acest proiect vizeaz�: 

� înt�rirea stabilit��ii financiare, cre�terea încrederii în sistemul bancar 
na�ional datorit� armoniz�rii practicilor de supraveghere �i a schemelor de 
garantare a depozitelor, precum �i sus�inerea credit�rii �i a cre�terii 
economice ca urmare a reducerii fragment�rii pie�elor financiare europene; 

� evitarea eventualelor distorsiuni în planul competi�iei; 
� este preferabil� participarea la construc�ia unui mecanism c�ruia România i 

se va al�tura în mod necesar odat� cu adoptarea euro; 
� înl�turarea unui stimulent pentru dezintermediere, inclusiv din motive 

conjuncturale care �in de grupurile bancare din �ara de origine. 
Printre dezavantajele pe care le-ar atrage participarea României la acest 

mecanism, men�ionez: 
� o reducere a instrumentelor �i a puterii de decizie r�mase la nivel na�ional, 

în principal în domeniul supravegherii pruden�iale �i al rezolu�iei bancare; 
�  conduce la o serie de cheltuieli determinate de contribu�iile na�ionale la 

finan�area mecanismelor implementate, în mod deosebit pentru mecanismul 
unic de rezolu�ie �i pentru schemele de garantare a depozitelor.  
Potrivit Memorandumului „Pozi�ia României privind m�surile de consolidare 

a Uniunii Economice �i Monetare (UEM)”, România sus�ine crearea unei veritabile 
uniuni bancare �i procesul de consolidare a guvernan�ei din zona euro, 
considerând îns� c� acest proces nu trebuie s� fie în detrimentul statelor membre 
aflate în afara zonei euro �i s� contribuie, astfel, la fragmentarea Uniunii 
Europene. 
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De asemenea, în opinia BNR, extinderea sferei de cuprindere a MUS, astfel 
încât aceasta s� includ� toate statele membre din Uniunea European�, ar fi 
oportun� dup� o perioad� rezonabil� de tranzi�ie. 

BNR consider� c� implementarea MUS trebuie s� tina seama de 
necesitatea asigur�rii unui echilibru între fezabilitate �i celeritate, având în vedere 
etapizarea asum�rii de BCE a responsabilit��ilor efective în privin�a supravegherii 
institu�iilor de credit la nivelul zonei euro, în colaborare �i prin delegare de atribu�ii 
c�tre supraveghetorii na�ionali relevan�i.  

În aceast� perspectiv�, în opinia BNR, r�mân în continuare o serie de 
aspecte care trebuie s� fie abordate, respectiv: 

I. este necesar� implementarea în paralel într-un ritm rezonabil �i a celorlalte 
dou� componente ale Uniunii Bancare – MUR �i re�eaua de scheme de 
garantare a depozitelor, având în vedere complementaritatea pilonilor 
Uniunii Bancare, con�tientizând �i solu�ionând din punct de vedere politic 
implica�iile semnificative ale acestora asupra finan�elor publice din statele 
membre; 

II. este necesar� evaluarea posibilelor consecin�e negative ale implement�rii 
în zona euro a MUS/Uniunii Bancare ce se pot manifesta în statele membre 
din afara zonei euro �i adoptarea unor m�suri pentru eliminarea acestora. 
Astfel, pot avea loc fragmentarea suplimentar� a sectoarelor financiare ca 
urmare a unei posibile modific�ri a structurii bancare din ��rile gazd� non-
euro, prin transformarea de c�tre b�ncile-mam� a filialelor în sucursale, 
precum �i apari�ia unor posibile efecte de stimulare a dezintermedierii 
financiare, inclusiv din ra�iunii conjuncturale; 

III. implementarea unui cadru de supraveghere pruden�ial� pe dou� paliere, 
cea exercitat� de BCE �i cea exercitat� de autorit��ile na�ionale, face 
necesar� identificarea unui mecanism eficace de cooperare între aceste 
organisme �i clarificarea mecanismelor concrete de solu�ionare a 
eventualelor deferen�e de opinie între autorit��ile home-host. 
Totodat�, BNR subliniaz� problema accesului la facilit��ile de lichiditate ale 

BCE. Accesul la facilit��ile ESM �i ELA (Emergency Liquidity Assistance) este 
posibil pentru b�ncile din zona euro, dar nu �i pentru cele din afara zonei euro, 
ceea ce poate determina o asimetrie concuren�ial� în cadrul sistemelor bancare 
na�ionale. 

Drept concluzie, prin intermediul Raportului asupra stabilit��ii financiare 
2013, BNR subliniaz� necesitatea asigur�rii unui raport echitabil între drepturile �i 
obliga�iile fiec�rui stat membru participant �i configurarea atent� �i echilibrat� a 
modului concret în care statele membre din afara zonei euro ar putea participa la 
mecanismul unic de supraveghere, respectiv la Uniunea Bancar�. 



 

 

6. Concluzii 

În contextul celor ar�tate mai sus, putem concluziona c� un sistem unic de 
supraveghere la nivelul Uniunii Europene poate asigura c� toate institu�iile de 
credit sunt supuse unor reguli �i practici convergente de supraveghere 
pruden�ial�. Totodat�, un supraveghetor suprana�ional va fi mult mai bine plasat 
pentru a evalua riscurile generate de activit��ile transfrontaliere, consolidând astfel 
stabilitatea financiar� �i încrederea în zona euro �i cea emergent�. De men�ionat 
�i c� existen�a unui mecanism unificat de solu�ionare a crizelor bancare va 
institu�ionaliza solidaritatea între sistemele financiare �i economice na�ionale ce 
se vor confrunta cu crize economice majore în perioada urm�toare. 
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