
 1 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 
Comisia buget, finanţe                                                 Bucureşti,                                                                           
și bănci                                                                           Nr. 22/240/ 10.10.2012    
 

 
 
 

Comisia pentru afaceri  europene 
Domnului Preşedinte Viorel HREBENCIUC 
 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
 
Direcției de drept comunitar 
 

 
 
 

PROCES VERBAL 
privind  

Pachetul legislativ privind uniunea bancară      
COM(2012) 511,512,510 

 
 

Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi Protocoalele nr. 1 si 2 anexate tratatului, 

  
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 

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

 
Luând în considerare opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

care a fost sesizată în fond cu nr.19/E din data de 19.09.2012 de Biroul 
Permanent, privind Pachetul legislativ privind uniunea bancară  în ședința din 
09.10.2012,  având invitat pe doamna Daniela Șerban- consilier la Direcția de 
drept comunitar din cadrul Camerei Deputaților, deputații cu unanimitate de 
voturi din 32 membri ai comisiei au adoptat următorul proces verbal ce cuprinde: 
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Pachetul legislativ privind uniunea bancară  este format din: 
 

- Propunere de Regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice 
Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de 
supravegherea prudențială a instituțiile de credit. 

- Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI  EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de 
instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară 
europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. 
…/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale 
Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială 
a instituțiilor de credit. 

- Comunicare - Foaie de parcurs către o uniune bancară. 
 

Criza economică şi financiară a demonstrat că sistemul bancar european 
este vulnerabil. Soluţia unei uniuni bancare este răspunsul necesar pentru 
restabilirea încrederii în bănci şi în moneda euro. Crearea Mecanismului Unic de 
Supraveghere (MUS) pentru băncile din zona euro este un pas important către 
consolidarea uniunii economice şi monetare. În cadrul acestui nou mecanism 
răspunderea finală privind supravegherea băncilor din zona euro îi va reveni 
Băncii Centrale Europene (BCE), autorităţile naţionale urmând să aibă în 
continuare ca sarcini activităţile cotidiene de supraveghere dar şi pregătirea şi 
punerea în aplicare a deciziilor BCE. Pentru statele care nu fac parte din zona 
euro şi nu aderă voluntar la sistemul unic de supraveghere, relaţiile şi procedurile 
existente de coordonare vor fi menţinute în forma actuală în privinţa băncilor care 
activează atât în zona euro, cât şi în afara ei. 

Bugetul BCE nu face parte din bugetul UE, iar finanţarea suplimentară 
necesară pentru departamentul de supraveghere bancară va fi asigurată prin 
perceperea de comisioane de la instituţiile de credit care fac obiectul 
supravegherii, iar mărimea sumelor va fi stabilită în funcţie de mărimea fiecărei 
bănci, dar şi de riscul pe care îl prezintă. Majoritatea activităţilor de implementare 
a deciziilor BCE va reveni autorităţilor naţionale relevante. 
 
 Principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii 
Subsidiaritate: 

 propunerile COM (2012) 511 şi 512 au caracter legislativ, făcând obiectul 
controlului parlamentar al subsidiarităţii; 

 temeiul legal al propunerilor îl constituie articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi respectiv articolul 127, paragraful 6 din 
acelaşi Tratat; 
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 propunerile aparţin categoriei competenţelor care nu sunt exclusive 
Uniunii Europene, în sensul art.4 alin.(1), art. 5 alin.(2) TUE şi respectiv 
art.2 alin.(6) TFUE, in consecinţă se aplică principiul subsidiarităţii; 

 piaţa unică a serviciilor financiare se bazează pe norme comune care 
garantează că băncile şi alte instituţii financiare sunt supuse aceloraşi 
reguli şi fac obiectul unei supravegheri adecvate în întreaga UE. Cadrul de 
reglementare unic oferă un fundament comun care permite avansarea către 
uniunea bancară fără să existe riscul fragmentării pieţei unice; 

 pentru a se evita diferenţele dintre zona euro şi restul UE, cadrul de 
reglementare unic trebuie susţinut de practici uniforme în materie de 
supraveghere; 

 având în vedere legăturile strânse şi interacţiunile dintre statele membre 
care participă la moneda comună, uniunea bancară trebuie să se aplice cel 
puţin pentru toate statele membre din zona euro. În vederea menţinerii şi 
aprofundării pieţei interne aceasta ar trebui să fie deschisă participării altor 
state membre;  

 în multe cazuri supravegherea băncilor continuă să fie efectuată la nivel 
naţional, ea nereuşind să ţină pasul cu pieţele bancare integrate. Eşecurile 
în materie de supraveghere au erodat semnificativ încrederea în sectorul 
bancar din UE şi au contribuit la agravarea tensiunilor pe pieţele datoriei 
suverane din zona euro. Transferul supravegherii bancare la nivel 
european este deci un element esenţial; 

 supravegherea băncilor individuale din Uniune efectuată la nivel naţional 
limitează eficacitatea supravegherii şi capacitatea supraveghetorilor de a 
ajunge la o înţelegere comună a solidităţii sectorului bancar de pe întreg 
teritoriul Uniunii. Coordonarea dintre autorităţile de supraveghere este 
vitală, însă criza a demonstrat că simpla coordonare nu este de ajuns, mai 
ales în contextul monedei unice şi ţinând cont de necesitatea unui proces 
comun de luare a deciziilor; 

 propunerea recunoaşte că autorităţile naţionale de supraveghere sunt, în 
multe cazuri, cele mai bine plasate pentru a desfăşura unele activităţi, 
datorită cunoştinţelor lor în materie de pieţe bancare naţionale, regionale şi 
locale, datorită resurselor semnificative existente şi considerentelor legate 
de localizare şi limbă şi, prin urmare, permite BCE să se bazeze în măsură 
semnificativă pe autorităţile naţionale;  

 propunerea atribuie BCE anumite sarcini-cheie de supraveghere, necesare 
pentru supravegherea instituţiilor de credit, în timp ce tot restul sarcinilor 
nemenţionate în propunere rămân de competenţa autorităţilor naţionale de 
supraveghere; 

 propunerea mandatează BCE şi cu efectuarea supravegherii 
conglomeratelor financiare. Cu toate acestea, pentru a garanta respectarea 
articolului 127 alineatul (6) din TFUE, BCE va fi responsabilă cu 
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efectuarea acestei supravegheri suplimentare a conglomeratelor financiare 
doar la nivelul întregului grup, în timp ce supravegherea prudenţială a 
fiecărei întreprinderi de asigurare în parte va fi efectuată de autorităţile 
naţionale competente; 

 obiectivele acţiunilor propuse nu pot fi deci realizate în suficientă măsură 
la nivelul statelor membre şi, prin urmare, ele ar putea fi realizate în mai 
mare măsură la nivelul UE.  

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că propunerea este 
conformă cu principiul subsidiarităţii, în conformitate cu articolul 5 alineatul 
(3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 

 
Proporţionalitate: 
 principiul proporţionalităţii prevede ca fiecare intervenţie să vizeze un 

obiectiv şi să nu depăşească ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sa; 

 prevederile acestei propunerilor nu depăşesc ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor urmărite. Astfel : 
o Băncii Centrale Europene îi sunt încredinţate acele sarcini de 

supraveghere care trebuie îndeplinite la nivelul UE, pentru a garanta 
aplicarea uniformă şi eficientă a normelor prudenţiale, a controlului 
riscului şi a prevenirii crizelor. Autorităţile naţionale vor îndeplini în 
continuare anumite sarcini care pot fi realizate cu mai multă eficienţă la 
nivel naţional; 

o pentru a se evita fragmentarea pieţei interne în urma instituirii 
mecanismului de supraveghere unic, trebuie garantată funcţionarea 
adecvată a ABE. Propunerea nu modifică echilibrul dintre competenţele 
ABE şi cele ale autorităţilor naţionale. Sunt ajustate normele de 
procedură în temeiul cărora funcţionează ABE, pentru a ţine seama de 
sarcinile de supraveghere atribuite BCE şi pentru a garanta că ABE 
poate continua să îşi îndeplinească funcţiile sal; 

 luarea măsurilor necesare care să garanteze că în zona euro supravegherea 
şi rezoluţia bancară se realizează la standarde înalte, cetăţenii şi pieţele vor 
avea certitudinea că tuturor băncilor li se aplică în mod uniform 
reglementări prudenţiale comune, la cel mai înalt nivel. Normele trebuie 
aplicate în acelaşi mod peste tot în Uniune, printr-o supraveghere coerentă 
şi convergentă a instituţiilor de credit de către autorităţile naţionale 
competente și BCE;  

 propunerile prezentate păstrează actualul echilibru între statele membre de 
origine şi statele membre gazdă, inclusiv în ceea ce priveşte participarea în 
cadrul colegiilor de supraveghere. 

 conform articolului 127 alineatul (6) din TFUE, Consiliul acţionează prin 
intermediul regulamentelor. Prin urmare, regulamentul este singurul 
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instrument juridic care permite atribuirea unor sarcini de supraveghere 
Băncii Centrale Europene; 

 propunerile nu depăşesc ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse. 

De aceea considerăm că propunerea respectă principiul 
proporţionalităţii prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din TUE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

                 Eugen Nicolăescu                                           Nicolae BUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu 
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