
 1 

 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti , 30.10.2013         
Nr.  4c-2/486/ 14.10.2013 

 
 
 
 
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
 
          Comisiei de afaceri europene 
       
  
 
            
          

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Consiliul UE şi Parlamentul European  
COM (2013) 614 – Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse 

 de risc din sectorul financiar 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 05.09.2013 pentru examinarea 
pe fond, cu Comunicarea - Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse de 
risc din sectorul financiar COM (2013) 614.  

Sistemul bancar paralel este sistemul de intermediere a creditelor care 
implică entităţi şi activităţi din afara sistemului bancar clasic. Băncile din sistemul 
bancar paralel nu sunt reglementate ca băncile, cu toate că acestea desfăşoară 
activităţi similare celor desfăşurate de bănci.  

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a estimat, în ansamblu, 
dimensiunea sistemului bancar paralel mondial la aproximativ 51 de bilioane EUR în 
2011. Această valoare reprezintă 25-30 % din totalul sistemului financiar şi jumătate 
din valoarea activelor bancare. Prin urmare, sistemul bancar paralel este de 
importanţă sistemică pentru sistemul financiar european. 
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La dezbaterea acestei comunicări au fost prezenți, în calitate de invitați, 
domnul Alexandru Hoza din Ministerului Afacerilor Externe și domnul Ion Drăgulin, 
director la Banca Națională a României. 

 
În urma analizei acestui material, opinia membrilor  Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci,  adoptată în şedinţa din data de 29.10.2013, este următoarea: 
 

Comisia buget, finanțe și bănci 
- Constată că, Comunicarea este urmarea Cărţii verzi privind sistemul 

bancar paralel, adoptată în 2012. Comunicarea sintetizează activităţile 
întreprinse până în prezent de Comisie şi stabileşte posibile acţiuni 
ulterioare în acest domeniu; 

- A luat la cunoștință despre principalele elemente ale comunicării. 
Comunicarea prezintă cele mai importante aspecte care caracterizează 
sistemul bancar paralel și măsurile adoptate deja pentru a face față 
riscurilor aferente sistemului bancar paralel;  

- Apreciază intenția Comisiei de a acorda atenție specială măsurilor de 
supraveghere a entităţilor/activităţilor din sistemul bancar paralel pentru 
a se asigura că riscurile specifice sunt tratate în mod adecvat. 

 
 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 

 
Gheorghe DRAGOMIR                  Mihai – Aurel DONȚU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


