Caseta 7. Implicarea BNR în pregătirea și exercitarea Președinției rotative
a Consiliului UE
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, România a deținut pentru prima dată
Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Procesul de pregătire și
exercitare a Președinției României la Consiliul UE (Președinția) a reprezentant un
efort concertat al tuturor instituțiilor și autorităților publice de la nivel central.
În acest context, BNR a avut un rol deosebit de activ în cadrul activităților generate
de exercitarea mandatului Președinției, atât din perspectivă profesională, cât și din
punct de vedere al unor activități de reprezentare.
În cifre, implicarea BNR în pregătirea, derularea și organizarea Președinției se
prezintă astfel:
▪

11 dosare legislative în domeniul serviciilor financiare1 în care BNR a fost
implicată, dintre care șapte finalizate, două pentru care s-au obținut acorduri
generale la nivelul Consiliului UE, precum și două dosare legislative pentru care
au continuat lucrările la nivelul Consiliului și după terminarea mandatului
Președinției;

▪

69 de participări ale reprezentanților BNR la Bruxelles și/sau Strasbourg pentru
discuții/negocieri pe marginea dosarelor legislative;

▪

34 de reprezentanți ai BNR implicați direct în negocierea dosarelor legislative,
din cadrul a șapte direcții de specialitate din banca centrală;

▪

17 evenimente găzduite la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Finanțelor Publice și a altor instituții la nivel național, printre care reuniunea
informală a miniștrilor afacerilor externe (Gymnich), reuniunea informală a
Consiliului Afaceri Generale (CAG), precum și un prânz de lucru oferit
guvernatorilor, precum și delegaților din partea băncilor centrale din statele
membre ale UE și a Băncii Centrale Europene, în cadrul reuniunii ECOFIN
informal din perioada 5-6 aprilie 2019.

Implicarea BNR în acest exercițiu extrem de important pentru țara noastră s-a
realizat pe trei paliere principale:
a) susținerea eforturilor de adoptare a dosarelor legislative din domeniul
serviciilor financiar-bancare aflate pe agenda de lucru a Președinției;
b) organizarea la sediul său a unei serii de reuniuni informale în marja acestui
mandat, la solicitarea diverselor instituții de la nivel național;
c) colaborarea BNR în cadrul unor acțiuni de comunicare cu misiuni diplomatice
ale României în diverse state membre ale UE, în contextul exercitării Președinției.
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Pachetul privind măsurile de reducere a riscurilor în sectorul bancar, revizuirea cadrului de reglementare aferent Sistemului
European de Supraveghere Financiară (ESFS review), creditele neperformante, obligațiunile garantate, plățile transfrontaliere,
schema europeană de garantare a depozitelor, supravegherea contrapărților centrale (EMIR CCP Supervision), revizuirea
cadrului de reglementare aferent firmelor de investiții, finanțarea durabilă, finanțarea participativă și redresarea și rezoluția
contrapărților centrale (CCP Recovery and Resolution).
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În contextul Președinției, implicarea BNR a presupus nu doar un efort material,
ci și unul uman considerabil. Personalul BNR a contribuit semnificativ la succesul
întregului proiect, buna organizare și rezultatele obținute fiind totodată de natură
a consolida prestigiul băncii.
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