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I. Amendamente necesare la Legea nr. 312/2004 în raport de următoarele
aspecte:






independenţa băncii centrale
confidenţialitatea
finanţarea monetară şi accesul privilegiat
integrarea juridică a băncii centrale în
Eurosistem

INDEPENDENŢA BĂNCII CENTRALE
Independenţa instituţională

art. 3(1): se va menţiona că banca centrală nu va solicita sau primi
instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor
Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism şi
că, totodată, se interzice ca terţe părţi să dea instrucţiuni BNR şi
membrilor organelor sale de conducere;


art. 33(5) şi 35(5): sunt necesare dispoziţii legale care să prevadă
expres suficiente garanţii şi reguli pentru succesorul Guvernatorului
în situaţia absenţei sau imposibilităţii Guvernatorului de a acţiona
(expirare a mandatului, demisie, revocare sau altă cauză de
încetare a mandatului).


INDEPENDENŢA BĂNCII CENTRALE
Independenţa personală




art. 33(9): se va face menţiunea că hotărârea de revocare din
funcţie a Guvernatorului poate fi atacată la Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene;
art. 33(7): se vor limita motivele de demitere a membrilor CA
sau a Guvernatorului la cele cuprinse în art. 33(6); sancţiunile
cuprinse în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei şi Legea nr. 176/2010 privind integritatea
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice nu constituie motive
suplimentare pentru demiterea Guvernatorului sau a altor
membri ai CA.

INDEPENDENŢA BĂNCII CENTRALE
Independenţa financiară






art. 43 referitor la determinarea şi utilizarea profitului BNR trebuie
modificat în sensul în care un intra-year credit să nu poată fi posibil
pentru a nu aduce atingere principiului independenţei financiare şi
interdicţiei de finanţare monetară;
art. 43(3) trebuie modificat pentru a asigura capacitatea BNR de a-şi
îndeplini în mod independent atribuţiile în ceea ce priveşte constituirea
provizioanelor de risc de credit;
se impune clarificarea cadrului auditării fondurilor BNR de către
Curtea de Conturi (art. 21 şi 23 din Legea privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de conturi), pentru a nu aduce atingere activităţii
auditorilor externi independenţi ai BNR sau sarcinilor băncii centrale
legat de SEBC.

CONFIDENŢIALITATEA

 art. 52(2): furnizarea, sub semnătura Guvernatorului, a
informaţiilor care constituie secret profesional, nu vor aduce
atingere obligaţiei membrilor CA şi a personalului băncii
centrale de a păstra, chiar şi după încetarea funcţiilor lor,
confidenţialitatea asupra informaţilor care, prin natura lor,
intră sub incidenţa obligaţiei de păstrare a secretului
profesional

FINANŢAREA MONETARĂ ŞI ACCESUL PRIVILEGIAT







art. 6-7 şi 29 (dispoziţii referitoare la operaţiunile pe piaţa monetară şi
operaţiunile de creditare) necesită modificare în vederea lărgirii gamei
de entităţi publice europene în raport de care creditarea pe descoperit
de cont sau orice altă formă de finanţare este interzisă;
art. 7(3) referitor la exceptarea instituţiilor de credit cu capital majoritar
de stat de la interdicţia de creditare pe descoperit de cont sau orice alt
tip de creditare, se va completa cu menţiunea că aceste instituţii
beneficiază de acelaşi tratament din partea băncii centrale şi BCE ca şi
instituţiile private de credit, în contextul furnizării de lichidităţi
art. 26 referitor la posibilitatea băncii centrale de a acorda instituţiilor de
credit, în mod excepţional, credite negarantate sau garantate cu alte
active decât cele eligibile pentru garantarea operaţiunilor de politică
monetară şi de curs de schimb, BCE arată că această dispoziţie legală nu
conţine suficiente garanţii pentru a împiedica ca un astfel de împrumut să
încalce interdicţia de finanţare monetară

INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM

Se vor reflecta în lege competenţele BCE legat de:






Politica monetară: art. 2(2)(a), art. 5, art. 6(3), art. 7(1), art. 8, art. 19
şi 20, art. 33(1)(a);
Buna funcţionare a sistemului de plăţi: art. 2(2)(b), art. 22, art.
33(1)(b);

Administrarea rezervelor internaţionale: art. 2(2)(e), art. 9(2)(c), art.
30 şi 31;



Aplicarea de sancţiuni: art. 57;



Colectarea datelor şi informaţiilor statistice: art. 49.

INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM

Nu sunt menţionate în lege competenţele Consiliului şi BCE
referitor la:


Politica de curs de schimb: art. 2(2)(a), (d), art. 9, art. 33(1)(a);



Emisiunea monetară: art. 2(2)(c), art. 12-18;





Emiterea de reglementări privind monitorizarea tranzacţiilor
valutare şi acordarea de autorizaţii pentru operaţiunile pe pieţele
valutare: art. 10, 11;
Auditarea situaţiilor financiare anuale: art. 36(1);

INTEGRAREA JURIDICĂ A BĂNCII CENTRALE ÎN EUROSISTEM







art. 2(3): necesită modificare pentru a se reflecta obiectivul
secundar al băncii centrale privind sprijinirea politicilor economice
generale ale Uniunii (în subsidiar cu obiectivul său fundamental
privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor);
art. 3(2): stabileşte dreptul BNR de a fi consultată cu privire la
proiectele de acte normative naţionale; nu prevede necesitatea
consultării BCE conform Tratatului;
art. 4(5): BNR poate negocia şi încheia acorduri privind împrumuturi
pe termen scurt şi alte operaţiuni financiar-bancare cu instituţii
financiare internaţionale, bănci centrale, societăţi bancare şi
nebancare, cu condiţia rambursării acestora în termen de 1 an. BCE
semnalează că o astfel de limitare nu există în Statutul SEBC.

II. Amendamente la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale
consolidate

Sunt necesare următoarele amendamente pentru a se asigura:






restricţionarea implicării de orice natură a BNR în procesul de supraveghere a
auditului statutar al situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit şi ale
instituţiilor financiare
garantarea că statul va rambursa integral către BNR contribuţiile acesteia,
urmare îndeplinirii obligaţiilor sale potrivit Ordonanţei din 2008 şi 2009
garantarea că orice contribuţie viitoare la bugetul Consiliului pentru
Supraveghere Publică a Activităţii de audit statutar se va face de către Stat.

