RO

AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 5 iunie 2009
cu privire la măsurile pentru sporirea eficacităţii schemei de garantare a depozitelor
(CON/2009/51)

Introducere şi temei juridic
La 25 mai 2009, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Băncii Naţionale a României
(BNR) o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare „proiect de ordonanţă de urgenţă”).
Competenţa BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire
a Comunităţii Europene şi pe articolul 2 alineatul (1) a treia şi a şasea liniuţă din Decizia 98/415/CE a
Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale
cu privire la proiectele de reglementare1, întrucât proiectul de ordonanţă de urgenţă se referă la BNR şi la
normele aplicabile instituţiilor financiare, în măsura în care acestea au o influenţă substanţială asupra
stabilităţii instituţiilor şi pieţelor financiare. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul
de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă
prezentul aviz.

1.

Scopul proiectului de ordonanţă de urgenţă

Proiectul de ordonanţă de urgenţă urmăreşte să transpună în legislaţia românească Directiva 2009/14/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind
sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a
compensaţiilor2 şi, de asemenea, să adopte măsurile necesare în vederea asigurării unui nivel superior de
eficacitate a schemei româneşti de garantare a depozitelor. Prezentul aviz nu reprezintă o evaluare amplă
a dispoziţiilor din proiectul de ordonanţă de urgenţă care transpune Directiva 2009/14/CE. În schimb,
acesta se axează asupra acelor dispoziţii din proiectul de ordonanţă de urgenţă care excedează
transpunerii Directivei 2009/14/CE.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă modifică Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare „OG nr. 39/1996”).
Fondul de garantare a depozitelor (în continuare „Fondul”), în calitate de schemă de garantare a
depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, are ca scop garantarea depozitelor şi efectuarea
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plăţii compensaţiilor către deponenţii garantaţi, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de OG
nr. 39/1996. Proiectul de ordonanţă de urgenţă va introduce anumite modificări în ceea ce priveşte
funcţionarea Fondului. În special, acesta va: (i) majora nivelul plafonului de garantare a depozitelor de la
echivalentul în moneda naţională al sumei de 20 000 euro la echivalentul în moneda naţională al sumei de
50 000; (ii) reduce perioada de plată a compensaţiei, după expirarea unei perioade de tranziţie, la 20 de
zile lucrătoare; (iii) introduce obligaţia pentru instituţiile de credit de a informa în mod corespunzător
deponenţii atunci când un depozit nu este garantat de Fond; (iv) introduce un mecanism specific de
declarare a indisponibilităţii depozitelor de către BNR, în calitate de autoritate competentă; (v) introduce
obligaţia pentru participanţii la Fond de a păstra în permanenţă evidenţe complete şi exacte cuprinzând
toate informaţiile necesare determinării compensaţiilor pentru fiecare deponent garantat şi (vi) întări
capacitatea Fondului de a plăti compensaţiile la termen.

2.

Observaţii cu caracter general

2.1

Cu această ocazie, BCE reaminteşte că atunci când se transpune Directiva 2009/14/CE sau în alte
situaţii când se modifică cadrul juridic pentru funcţionarea unei scheme de garantare a depozitelor
naţionale, statele membre ar trebui să acţioneze într-o manieră coordonată pentru a evita ca
diferenţele substanţiale între cadrele juridice naţionale să aibă un efect contraproductiv, prin
crearea de distorsiuni pe piaţa bancară globală3.

2.2

De asemenea, BCE subliniază că aranjamentele privind finanţarea schemelor de garantare a
depozitelor naţionale trebuie să respecte, printre altele, interdicţia privind finanţarea monetară
stabilită de Tratat şi, în special interdicţia ca băncile centrale naţionale să acorde credite pe
descoperit de cont sau orice alt tip de facilitate de creditare în sensul articolului 101 din Tratat4,
astfel cum s-a avut în vedere, mai specific, în avizele anterioare ale BCE cu privire la proiectele
legislative naţionale5 şi în Rapoartele de convergenţă ale BCE6.

3.

Observaţii specifice

3.1

În conformitate cu proiectul de ordonanţă de urgenţă, Fondul poate fi finanţat prin intermediul
împrumuturilor de la Guvernul României7. În situaţii excepţionale, atunci când resursele financiare
ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, guvernul, prin Ministerul
Finanţelor Publice, va împrumuta sumele necesare Fondului8. Proiectul de ordonanţă de urgenţă
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prevede, de asemenea, că, prin hotărâre a guvernului, se vor stabili condiţiile pentru rambursarea
împrumutului. În acest context, BCE subliniază că respectivele condiţii ar trebui să fie prevăzute
conform cadrului coordonat la nivelul Uniunii Europene9.
3.2

BCE apreciază că proiectul de ordonanţă de urgenţă ar trebui să stabilească un cadru care să fie în
concordanţă cu necesitatea de a face posibile plăţile în perioada de timp stabilită. În această
privinţă, BCE face trimitere la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 94/19/CE, care prevede că
„[s]istemele de garantare a depozitelor trebuie să poată plăti creanţele verificate, în mod
corespunzător, ale depunătorilor, raportate la depozitele indisponibile”. Aceasta înseamnă că, în
primul rând, este responsabilitatea schemei de garantare a depozitelor naţională să asigure că
depozitele garantate sunt făcute disponibile deponenţilor îndreptăţiţi, într-un mod sistematic şi la
timp, indiferent de sistemul de plată ales10. În conformitate cu avizele anterioare recente11, BCE
reaminteşte autorităţii care o consultă că reducerea întârzierilor în plata depozitelor garantate poate
întări încrederea deponenţilor, care joacă un rol important în eficacitatea schemelor de protecţie a
depozitelor12. În acelaşi timp, este esenţial să fie luată în considerare o abordare pragmatică pentru
introducerea reducerii necesare a întârzierii plăţii, prin aceasta păstrându-se credibilitatea
schemelor de garantare a depozitelor13. În final, ar trebui atrasă atenţia asupra importanţei stabilirii
unor procese operaţionale eficiente pentru verificarea creanţelor şi rambursarea deponenţilor, cât şi
asupra importanţei asigurării disponibilităţii surselor de finanţare suficiente.

3.3

BCE observă în continuare că proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede un mecanism specific
pentru declararea indisponibilităţii depozitelor şi încredinţează evaluarea unei astfel de măsuri
BNR. Aceasta reprezintă o extindere a competenţelor de reglementare şi de supraveghere ale BNR.
În acest context, BCE reiterează poziţia sa generală, conform căreia „statele membre nu pot pune
băncile centrale naţionale ale acestora în poziţia de a nu avea resurse financiare suficiente pentru
îndeplinirea atribuţiilor legate de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) sau de
Eurosistem, după caz”.

Prezentul aviz va fi publicat pe site-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 5 iunie 2009.
[semnat]
Preşedintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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