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Legea care va sta la baza salv?rii b?ncilor de la faliment va fi aprobat? în câteva
s?pt?mâni, dup? cum ne-a spus viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu.
Reprezentan?ii B?ncii Na?ionale au fost contacta?i de deputa?i, solicitând o discu?ie
urgent? pe respectiva reglementare, o astfel de întâlnire putând avea loc chiar s?pt?mâna
viitoare, ne-a precizat domnul Olteanu. Dup? ce proiectul va fi votat în comisii, urmeaz? s? fie
adoptat în plen, proces care nu ar trebui s? dureze mai mult de dou?-trei s?pt?mâni, a
conchis domnia sa.
---* ACTUALIZARE Ministrul Finan?elor: "Din punct de vedere financiar, nu avem nicio
problem?"
Proiectul de lege privind rezolu?ia bancar? se afl? în Parlament cu recomandare de
aprobare în regim de urgen?? a precizat asear? ministrul Finan?elor Publice Eugen
Teodorovici, ad?ugând c? a fost transmis un nou document c?tre parlamentari, care vizeaz?
aprobarea de urgen?? a reglement?rilor în cauz?. Domnia sa a precizat c?, pân? la finalul
acestui an, ini?iativa legislativ? va fi aprobat?.
"Din punct de vedere financiar, nu avem nicio problem?, nu va trebui s? pl?tim nimic", a
mai spus oficialul, r?spunzând ziarului Bursa la o întrebare privitoare la penalit??ile anun?ate
de CE pentru faptul c? nu am transpus Directiva European? care vizeaz? redresarea bancar?.
---?ara noastr? va fi obligat? s? pl?teasc? penalit??i pentru fiecare zi de întârziere pân? la
transpunerea integral? a Legii privind rezolu?ia bancar?, ce presupune inclusiv aplicarea bailin-ului (procedur? care prevede inclusiv confiscarea depozitelor negarantate, pentru salvarea
b?ncilor cu probleme), dup? cum reiese dintr-un comunicat al Comisiei Europene.
Acesta arat? c? CE a decis s? sesizeze Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJUE) cu
privire la netranspunerea legisla?iei privind redresarea ?i rezolu?ia bancar? de c?tre
Luxemburg, Polonia, Republica Ceh?, România, Suedia ?i ??rile de Jos (BRRD), precizând:
"Sesizarea Cur?ii implic? cel pu?in impunerea unei penalit??i zilnice cu titlu cominatoriu pân?

când se realizeaz? transpunerea integral?. Cuantumul acestor sanc?iuni este calculat în a?a
fel încât s? se ia în considerare capacitatea de plat?, durata ?i gradul de gravitate a înc?lc?rii
normelor de c?tre statul membru în cauz?. Comisia poate decide s? retrag? aceast? cauz? în
condi?iile în care un stat membru pune în aplicare normele UE respective".
Potrivit speciali?tilor din domeniul juridic, Comisia European? este îndrept??it? s? aplice
astfel de penalit??i.
Printre altele, comunicatul CE mai subliniaz?: "Aceast? directiv? (2014/59/UE) este un
element central al cadrului de reglementare instituit pentru a crea un sector financiar mai sigur
?i mai solid în urma crizei financiare. De asemenea, directiva este un document important
pentru Uniunea bancar? a UE. Noile norme introduse prin BRRD ofer? autorit??ilor na?ionale
instrumentele ?i competen?ele necesare pentru a atenua ?i a gestiona dificult??ile majore
sau falimentul b?ncilor ?i ale marilor firme de investi?ii din toate statele membre ale UE.
Obiectivul este acela de a se garanta faptul c? b?ncile aflate în pragul insolven?ei pot fi
restructurate f?r? a obliga contribuabilii s? pl?teasc?, în vederea men?inerii stabilit??ii
financiare, pentru b?ncile aflate în dificultate. În acest sens, ele prev?d, printre altele, ca
ac?ionarii ?i creditorii b?ncilor s? î?i suporte partea lor din costuri, prin intermediul unui
mecanism de «recapitalizare intern?». Este extrem de important ca aceste norme s? fie în
vigoare în toate statele membre".
Data-limit? pentru transpunerea acestor norme în dreptul na?ional a fost 31 decembrie
2014. La data de 28 mai 2015, Comisia European? a trimis un aviz motivat unui num?r de 11
state membre ale UE, solicitându-le s? transpun? BRRD. Întrucât în ?ase state membre ale
UE noile norme nu au fost transpuse integral, Curtea a fost sesizat? cu privire la
nerespectarea acestei obliga?ii de c?tre statele în cauz?".
Neimplementarea legii care prevede ?i aplicarea bail-in-ului pentru salvarea b?ncilor cu
probleme risc? s? pun? sub semnul întreb?rii credibilitatea Uniunii Bancare, ne-au declarat, în
urm? cu o lun?, unele surse europene.
Acestea apreciau, atunci, c? situa?ia actual? referitoare la transpunerea în legisla?iile
na?ionale a Directivei Europene care prive?te rezolu?ia bancar? este "nesatisf?c?toare,
cauzând incertitudini legislative ?i implicând riscuri politice ?i legale în cazul în care b?ncile ar
întâmpina dificult??i".
?ara noastr? se afl? printre statele împotriva c?rora CE a deschis procedura de
infringement pentru netranspunerea Directivei 2014/59/UE.
În luna mai, Comisia European? a cerut de la 11 state membre (Bulgaria, Republica Ceh?,
Fran?a, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Malta, Polonia, România ?i Suedia)
implementarea în totalitate a legii men?ionate mai sus.
"Cererea a fost f?cut? sub forma unei opinii motivate, care reprezint? a doua faz? a
procedurii de infringement a UE.
Din mai, unele ??ri au f?cut anumi?i pa?i ca s? se asigure c? sunt în linie cu
reglement?rile UE privind Directiva European? referitoare la rezolu?ie ?i restructurare. Altele
nu au f?cut acest lucru", ne-au mai spus sursele citate.
Acestea au ad?ugat c? ??rile care au transpus în totalitate reglement?rile UE în legisla?ia
na?ional? sunt Austria, Germania, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Letonia, Estonia,
Ungaria, Croa?ia, Slovacia, Portugalia, Danemarca ?i Bulgaria, cele care au implementat
par?ial aceast? lege fiind Belgia, Spania, Cipru, Malta, ??rile de Jos, Slovenia ?i Fran?a.
A?adar, România nu se afl? printre ??rile, men?ionate de oficialii europeni, care au deja o
lege complet? sau par?ial? în domeniul rezolu?iei bancare.
Ministerul nostru de finan?e a transmis spre dezbatere Parlamentului un proiect legislativ
realizat de Banca Na?ional? a României (BNR) care prive?te crearea unui Fond de rezolu?ie

bancar?.
Analistul economic Ionel Bl?nculescu este de p?rere c? un astfel de proiect legislativ nu a
fost aprobat pân? acum pentru c? ar fi neconstitu?ional, acesta urmând s? vizeze ?i aplicarea
bail-in-ului.
Domnul Bl?nculescu ne-a declarat, recent: "Situa?ia este foarte clar? - în momentul în care
va fi agreat? formula european?, eu, depun?tor, voi fi în pozi?ia în care mi se vor lua banii
pentru salvarea b?ncii, prin bail-in, în loc ca statul s? intervin?. Deponen?ii au depus bani la
banc? pentru a fi p?stra?i, nu ca s? îi ia institu?ia respectiv?. A?adar, ace?ti bani reprezint?
proprietatea deponentului, iar dac? se confisc? se încalc? dreptul la proprietate ?i, deci, se
încalc? constitu?ia. Acest lucru conduce la neconstitu?ionalitatea legii ?i probabil c? acesta
este motivul pentru care nu a fost aprobat pân? acum un astfel de proiect".
Referitor la procedura bail-in-ului, Nicolae Cintez?, directorul Direc?iei de Supraveghere
din cadrul BNR ne-a precizat, la începutul lunii iunie: "Textul transmis de Banca Central? c?tre
MFP nu face altceva decât s? transpun? prevederile europene. Trebuie s? în?elegem c? nu
BNR impune aplicarea bail-in-ului, printre solu?iile de salvare a b?ncilor cu probleme, ci
Uniunea European? cere acest lucru".
Ordonan?a 99/2006 privind institu?iile de credit ?i adecvarea capitalului spune c? a doua
m?sur? de stabilizare a unei b?nci prevede posibilitatea particip?rii Fondului de Garantare a
Depozitelor în calitate de ac?ionar al institu?iei respective.
Bogdan Olteanu, viceguvernatorul BNR, ne-a explicat c? rezolu?ia este mecanismul prin
care sunt salvate p?r?ile bune din b?ncile cu probleme, considerându-se c? o lichidare potrivit
principiilor generale de insolven?? ar cauza prea multe elemente colaterale.
Ac?ionarii institu?iei supuse rezolu?iei vor fi primii care vor suporta pierderile, creditorii
respectivei b?nci suportând pierderi ulterior ac?ionarilor, în conformitate cu ordinea priorit??ii
crean?elor acestora din cadrul procedurii de insolven??, cu excep?ia cazului în care, în
prezenta lege, se prevede în mod expres altfel, iar persoanele fizice ?i juridice care au
contribuit la ajungerea în stare de dificultate major? a institu?iei supuse rezolu?iei sunt trase
la r?spundere potrivit legii civile sau penale.
* FMI: "Urgentarea adopt?rii atât de întârziatei legisla?ii din sectorul financiar va
contribui la înt?rirea cadrului legal actual"
Urgentarea adopt?rii "atât de întârziatei legisla?ii din sectorul financiar" - referitoare la
închiderea b?ncilor, garantarea depozitelor, supravegherea macropruden?ial? ?i la
obliga?iunile garantate - va contribui la înt?rirea cadrului legal actual ?i la alinierea acestuia la
bunele practici interna?ionale, consider? oficialii Fondului Monetar Interna?ional (FMI).
La închiderea vizitei pe care a f?cut-o zilele trecute ??rii noastre, ?efa misiunii FMI, Andrea
Schaechter, a declarat: "Sectorul bancar se g?se?te cu un pas mai aproape de revigorarea
intermedierii. Acest domeniu a f?cut fa?? cu bine incertitudinilor legate de Grecia din vara
acestui an ?i continu? s? men?in? rezerve suficiente de capital ?i de lichidit??i. Pe m?sur? ce
bilan?urile s-au consolidat ?i redresarea economic? a c?p?tat teren, creditarea sectorului
privat a început s? dea semne de revenire incipient?. În acela?i timp, men?inerea unor
rezerve puternice va fi esen?ial? pentru ca b?ncile s? poat? gestiona riscurile legale
considerabile".
În ceea ce prive?te modernizarea regimului insolven?ei din ?ara noastr?, procesul
avanseaz?, este de p?rere oficialul FMI, subliniind c? misiunea a recomandat consolidarea
proiectului de legisla?ie secundar?, pentru a se asigura implementarea eficient? a cadrului
legal privind insolven?a personal?.
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