
Comunicat privind  
 
Acordul  între  Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 
şi Comisia de Supraveghere a  Sistemului  de  Pensii  Private pentru cooperare în 
domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare 

 
 

 
În anul 2006, Consiliul ECOFIN a recomandat statelor membre ale Uniunii Europene 
întărirea capacităţii autorităţilor naţionale de a gestiona potenţialele situaţii de criză 
financiară, prin crearea, până în iulie 2007, a unui comitet naţional permanent pentru 
stabilitate financiară (Domestic Standing Group - DSG), în care să fie reprezentate cel 
puţin băncile centrale, autorităţile de supraveghere şi ministerele de finanţe. Obiectivul 
central al acestui comitet trebuie să constea în schimbul de informaţii între autorităţi, 
precum şi în prevenirea, evaluarea şi gestionarea potenţialelor probleme cu impact 
sistemic. 
 
Pentru întărirea relaţiilor de cooperare şi a schimbului de informaţii între autorităţile 
naţionale cu atribuţii pe linia stabilităţii financiare, precum şi pentru transpunerea în viaţă 
a cerinţelor Consiliului ECOFIN, la data de 31 iulie 2007 a fost semnat Acordul  între  
Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de 
Supraveghere a  Sistemului  de  Pensii  Private pentru cooperare în domeniul stabilităţii 
financiare şi al gestionării crizelor financiare. 
 
În baza acestui acord a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară. 
 
Membrii Comitetului sunt: Ministrul Economiei şi Finanţelor, Guvernatorul Băncii 
Naţionale a României, Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Preşedintele Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Preşedinţia Comitetului este asigurată, prin 
rotaţie, de fiecare dintre membrii acestuia, pe o perioadă de un an. 
  
În cadrul întrunirii din data de 5 noiembrie 2007 a Comitetului Naţional pentru Stabilitate 
Financiară a fost adoptat Regulamentul de funcţionare al Comitetului Naţional pentru 
Stabilitate Financiară şi a fost ales primul preşedinte al acestuia, în persoana 
Guvernatorului Băncii Naţionale a României. 
 

 
Principalele atribuţii ale Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară vizează 
promovarea unui schimb permanent şi eficient de informaţii între autorităţile responsabile 
cu reglementarea şi supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar şi 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi evaluarea, prevenirea şi, după caz, 
gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul instituţiilor financiare individuale, a 
grupurilor financiare sau a pieţei financiare în ansamblu. 



 
Cooperarea în cadrul Acordului între  Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca 
Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a  Sistemului  de  Pensii  
Private pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor 
financiare se va desfăşura fără a se prejudicia competenţele şi responsabilităţile 
autorităţilor semnatare, care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare în baza cărora 
acestea îşi desfăşoară activitatea. 
 
Având în vedere practica în domeniu a ţărilor din Uniunea Europeană, textul Acordului 
între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de 
Supraveghere a  Sistemului  de  Pensii  Private pentru cooperare în domeniul stabilităţii 
financiare şi al gestionării crizelor financiare nu se dă publicităţii. 
 

 

 

 

 


