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I. CONTEXT  
Integrarea financiară se află în centrul pieței unice și al Uniunii economice și monetare 

(UEM) și aduce importante beneficii economice zonei euro și UE în ansamblul său. Comisia 
Europeană și-a stabilit ca prioritate finalizarea Uniunii bancare (UB) și introducerea tuturor 
elementelor constitutive pentru crearea unei Uniuni a piețelor de capital (UPC) până în 2019.  

În cadrul evaluării la jumătatea perioadei a UPC, Comisia Europeană a anunțat, prin urmare, 
propuneri de consolidare a supravegherii, ca o primă nouă prioritate pentru accelerarea integrării 
pieței. Propunerile legislative care însoțesc stabilesc următorii pași pe care UE trebuie să îi facă rapid 
pentru a-și consolida cadrul de supraveghere.  

Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS), instituit în decembrie 2010, este 
pilonul macroprudențial al sistemului de supraveghere a sectorului financiar european.  

CERS este responsabil pentru supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din UE, 
printre atribuțiile sale numărându-se: (i) contribuirea la prevenirea sau reducerea riscurilor sistemice la 
adresa stabilității financiare din UE care se manifestă în sistemul financiar, ținând seama totodată de 
evoluțiile macroeconomice, astfel încât să se evite perioadele de dificultăți financiare la scară largă; 
(ii) contribuirea la buna funcționare a pieței interne, prin asigurarea unei contribuții durabile a 
sectorului financiar la creșterea economică.  

 
II. PROPUNERILE COMISIEI EUROPENE 
Comisia Europeană arată că acțiunile care vizează consolidarea cadrului de supraveghere 

trebuie să se aplice piețelor financiare în toate statele membre ale UE, astfel încât acestea să poată 
beneficia de avantajele oferite de piețe financiare mai integrate, menținând, în același timp, condiții de 
concurență echitabile în întreaga Uniune Europeană.  
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Astfel, Comisia Europeană propune unele măsuri legislative de consolidare a autorităților 
europene de supraveghere și a Comitetului european pentru risc sistemic (CERS).  

CERS are un spectru larg de membri, printre aceștia numărându-se: băncile centrale naționale, 
autoritățile de supraveghere și instituțiile europene. CERS dispune de instrumente specifice, cum ar fi 
recomandările și avertismentele, cu ajutorul cărora poate modela politica macroprudențială a UE.  

Mandatul CERS este deosebit de relevant din punctul de vedere al monitorizării și al evaluării 
riscurilor și efectelor de propagare trans-sectoriale și transfrontaliere, iar rolul său de coordonare 
limitează riscul de contagiune. De asemenea, prin faptul că facilitează recunoașterea măsurilor 
naționale de supraveghere macroprudențială, CERS asigură limitarea riscurilor de contagiune 
transfrontalieră și a arbitrajului de reglementare. Astfel, CERS are un impact direct asupra eficacității 
măsurilor de supraveghere macroprudențială aplicate de statele membre și, implicit, asupra gradului de 
stabilitate financiară din UE. În acest context, Comisia Europeană propune îmbunătățirea funcționării 
CERS, pentru a spori eficacitatea politicii macroprudențiale. 

Această propunere vizează introducerea unei proceduri de consultare în cadrul căreia Consiliul 
general al CERS ar evalua candidații propuși de BCE (Banca Centrală Europeană) pentru postul de șef 
al secretariatului CERS, în special calitățile și experiența necesare pentru conducerea secretariatului. 
Parlamentul European și Consiliul UE ar urma să fi informate în legătură cu această procedură. În 
acest fel se va menține legătura cu BCE și se va asigura și răspunderea șefului secretariatului în fața 
Consiliului general.  

Totodată, propunerea actualizează Regulamentul (actual) privind CERS pentru a ține seama de 
crearea Uniunii bancare și pentru a adăuga Mecanismul unic de supraveghere și Mecanismul unic de 
rezoluție ca membri cu drept de vot în cadrul Consiliului general al CERS. Ar trebui să se aducă, de 
asemenea, adaptări în acest sens componenței Comitetului consultativ tehnic și Comitetului director al 
CERS.  

Se propune, de asemenea, includerea BCE ca destinatar posibil al avertismentelor și 
recomandărilor CERS în ceea ce privește sarcinile încredințate BCE, și anume în ceea ce privește 
sarcinile de supraveghere care nu țin de conduita politicii monetare. În acest fel s-ar remedia situația 
de asimetrie din prezent, în care autoritățile naționale pot să primească aceste avertismente și 
recomandări în calitate de membri ai Consiliului general al CERS, însă acestea nu sunt transmise BCE 
în calitate de autoritate competentă sau desemnată la nivelul uniunii bancare.  
 

III. EVALUAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢII ŞI PROPORŢIONALITĂŢII 
 
Comisia Europeană propune modificarea regulamentului existent al CERS. Modificările au un 

scop bine definit și vizează clarificarea sau consolidarea dispozițiilor existente, fiind, prin urmare, 
proporționale cu problemele identificate. Structura de bază a CERS va rămâne, în linii mari, 
neschimbată.  

Temeiul juridic pentru modificările propuse este același ca și cel folosit pentru actul legislativ 
care se modifică, și anume articolul 114 din TFUE. Regulamentul de instituire a CERS este completat 
de un regulament al Consiliului UE care conferă Băncii Centrale Europene (BCE) sarcina gestionării 
secretariatului CERS.  

CERS este un organism al UE fără personalitate juridică. Obiectivele propunerii, respectiv 
eficientizarea CERS și consolidarea coordonării macroprudențiale în UE, pot fi îndeplinite prin 
completarea legislației UE deja existente, fiind vorba de obiective care pot fi cel mai bine realizate 
mai degrabă la nivelul UE, decât prin diverse inițiative naționale. 

 
IV. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  
Propunerile Comisiei Europene se bazează pe experiența acumulată în domeniul reglementării 

sistemului financiar european în ansamblul său și pe contribuțiile Parlamentului European, ale statelor 
membre și ale Consiliului UE. 

Se are în vedere ca, pentru a reduce costurile și a spori eficiența procedurilor CERS, numărul 
reprezentanților Comisiei Europene în cadrul Comitetului consultativ tehnic ar trebui redus de la cei 
doi reprezentanți câți sunt în prezent la un singur reprezentant.  
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Noile propuneri mai prevăd ca avertismentele și recomandările CERS să fie transmise 
Consiliului UE și Comisiei Europene și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități 
naționale de supraveghere (AES), să fie, de asemenea, transmise respectivei AES. În vederea 
consolidării controlului democratic și a transparenței, aceste avertismente și recomandări ar trebui 
transmise, de asemenea, Parlamentului European și AES. 

 
V. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 
 
Pentru ţara noastră, sunt deosebit de importante propunerile UE în privinţa consolidării 

sistemului financiar la nivel european. 
La data de 1 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul de cooperare între autorităţile de 

supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind 
stabilitatea financiară transfrontalieră. 

În România, a fost înfiinţat, în anul 2007, Comitetul Naţional pentru Stabilitate 
Financiară (CNSF), alcătuit din reprezentanţii MFP, BNR şi ASF. Obiectivul central al Comitetului 
constă în asigurarea stabilităţii sistemului financiar, prin promovarea unui schimb de informaţii 
permanent şi eficient între autorităţile membre, precum şi prin evaluarea, prevenirea şi, după caz, 
gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul instituţiilor financiare individuale, a grupurilor 
financiare sau a pieţei financiare în ansamblu.  

 
 

VI. DOCUMENTE CONSULTATE 
 

Comisia Europeană: Consolidarea supravegherii uniunii pieţelor de capital, (20 septembrie 
2017): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3322_en.htm  
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