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AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 23 octombrie 2012
cu privire la operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente
(CON/2012/78)

Introducere şi temei juridic
La 2 octombrie 2012, 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 regulament pentru modificarea
Regulamentului BNR nr.1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile
permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili1 (denumit în continuare „proiectul de
regulament”).
Competenţa BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) şi pe articolul 282
alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi pe articolul 2 alineatul (2) 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 reglementare2, întrucât proiectul de regulament se referă la
instrumente de politică monetară. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de
procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.

Scopul proiectului de regulament

Proiectul de regulament elimină limitarea numărului de opţiuni incluse în ofertele transmise de către
participanţii eligibili pentru licitaţiile la rată variabilă organizate de BNR pentru operaţiuni de politică
monetară, întrucât o astfel de limitare ar putea avea, în anumite condiţii dificile de piaţă, un impact
negativ asupra lichidităţii în moneda naţională pe piaţa monetară interbancară românească. Această
măsură este în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul programului de asistenţă financiară de tip
preventiv cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială.

În plus, pentru claritate şi consecvenţă terminologică, proiectul de regulament reformulează
dispoziţia Regulamentului BNR nr. 1/2000 referitoare la cerinţa ca participanţii eligibili pentru
operaţiunile de politică monetară ale BNR să fie supuşi regimului rezervelor minime obligatorii,
în conformitate cu reglementările BNR.
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2.

Observaţii specifice

2.1

Articolul 34 din Regulamentul BNR nr. 1/2000, în forma modificată, nu se va mai referi la
„licitaţiile la rată variabilă” şi, prin urmare, conceptul de „oferte” prevăzut la acest articol va
acoperi atât ofertele pentru licitaţiile la rată fixă, cât şi ofertele pentru licitaţiile la rată variabilă
organizate pentru operaţiunile de politică monetară ale BNR. BCE înţelege că, în sensul articolului
34 din Regulamentul BNR nr. 1/2000 în forma modificată, opţiunile pentru diferite sume din cadrul
licitaţiilor la rată fixă se referă la sumele garantate cu colateral cu diferite coduri ISIN pentru
operaţiunile care necesită active eligibile drept colateral. Totodată, BCE înţelege că BNR va
modifica şi procedurile de lucru relevante în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul BNR
nr. 1/2000.

2.2

BCE apreciază clarificarea cerinţei ca participanţii eligibili pentru operaţiunile de politică monetară
ale BNR să fie supuşi regimului rezervelor minime obligatorii.

Prezentul aviz va fi publicat pe website-ul BCE la trei săptămâni de la data adoptării.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 23 octombrie 2012.
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