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Monetar Internațional
(CON/2014/92)

Introducere și temei juridic
La 27 noiembrie 2014, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Băncii Naționale a României
(BNR) o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la un proiect de lege privind contribuția României la
contul general de subvenții al fondului ”Poverty Reduction and Growth Trust” (PRGT) al Fondului Monetar
Internațional (denumit în continuare „proiectul de lege”).
Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul
(5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe articolul 2 alineatul (1) a treia liniuță din
Decizia 98/415/CE a Consiliului1, întrucât proiectul de lege se referă la BNR. 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 lege

În februarie și septembrie 2012 Consiliul Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a
aprobat distribuirea a 700 milioane Drepturi speciale de tragere (DST) și, respectiv, 1,75 miliarde DST.
Această aprobare a fost generată de profitul suplimentar al FMI provenit din vânzările de aur, care a fost
distribuit țărilor membre ale FMI în mod proporțional cu cota de participare la FMI a acestora2. Distribuirile
au fost condiționate de asigurările satisfăcătoare date de membrii FMI că vor contribui la PRGT cu
echivalentul a cel puțin 90% din valoarea acestora. Pe această cale, FMI a urmărit asigurarea de resurse
suplimentare pentru PRGT3.
În consecință, autoritățile române au decis să contribuie la finanțarea PRGT cu partea ce îi revine
României în urma distribuirii din septembrie 2012. Conform Statutului BNR4, aceasta exercită drepturile şi
îndeplineşte obligaţiile ce revin României ca membru al FMI. Prin urmare, proiectul de lege autorizează
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Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile
naționale cu privire la proiectele de reglementare (JO L 189, 3.7.1998, p. 42).
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A se vedea Comunicatul de presă al FMI nr. 12/368 din 28 septembrie 2012..
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Pentru mai multe informații privind instituirea și finanțarea PRGT a se vedea Avizul BCE CON/2010/22; toate avizele BCE
sunt publicate pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu.
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Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 582,
30 iunie 2004.
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BNR să transfere în numele României 7.571.246 SDR din contul intermediar administrat de FMI în contul
general de subvenții al PRGT (denumit General Subsidy Account of the PRGT).

2.

Interdicția privind finanțarea monetară

2.1

Misiunile îndeplinite de o bancă centrală națională trebuie să respecte interdicția privind finanțarea
monetară prevăzută la articolul 123 din Tratat și de Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului5,
interdicție care face obiectul unor excepții prevăzute de aceleași reglementări. În special, articolul 7
din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 prevede că finanțarea de către băncile centrale naționale a
obligațiilor pe care le are sectorul public față de FMI nu este considerată facilitate de credit în
sensul articolului 123 din Tratat6.

2.2

Transferul de către BNR al contribuției României la PRGT, astfel cum este prevăzut în proiectul de
lege, intră în sfera de aplicare a excepției prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE)
nr. 3603/93 și, prin urmare, nu ar trebui considerat a fi o formă de finanțare monetară interzisă de
articolul 123 alineatul (1) din Tratat. În acest sens, proiectul de lege este similar legislației austriece
privind contribuția Oesterreichische Nationalbank la PRGT cu cota corespunzătoare din profitul
suplimentar al FMI provenit din vânzările de aur7.

Prezentul aviz va fi publicat pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 29 decembrie 2014.

[semnat]

Președintele BCE
Mario DRAGHI
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Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor
menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat (JO L 332, 31.12.1993, p. 1).
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Pentru exemple, a se vedea Avizele CON/2010/22, CON/2011/102 și CON/2013/16.
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În special, a se vedea punctul 2.2 din Avizul CON/2013/16. A se vedea și punctul 2.2 din Avizul CON/2010/22.
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