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Act adiţional nr. 3
la Acordul încheiat la data de 31 iulie 2007 între Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare

În temeiul pct. 37 al Acordului între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a
României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru cooperare în domeniul
stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare, semnat la data de 31 iulie 2007, şi
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din 16 februarie 2009 şi Actul adiţional nr. 2 din 15 iunie
2010,
Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private şi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar hotărăsc de comun
acord următoarele:
Art. 1 Titlul “Acord între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României,
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru cooperare în domeniul
stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare” se modifică astfel:
“Acord pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor
financiare”
Art. 2 În tot cuprinsul Acordului pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al
gestionării crizelor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, ori de câte ori se
face referire la entităţile semnatare ale acordului, cuvântul “autorităţi” se înlocuieşte cu
cuvântul “părţi”.
Art. 3 Punctul 1 se modificǎ şi va avea urmǎtorul cuprins:
“1. Prezentul acord instituie un cadru permanent de cooperare între Ministerul Finanţelor
Publice (M.F.P.), Banca Naţională a României (B.N.R.), Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare (C.N.V.M.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de
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Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) şi Fondul de Garantare a Depozitelor
în Sistemul Bancar (F.G.D.B), denumite în continuare părţi, în domeniul stabilităţii sistemului
financiar şi al gestionării eficiente a crizelor financiare.”
Art. 4 După Punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 121 şi 122, cu următorul
cuprins:
“Responsabilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
121. Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este schema de garantare a
depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României.
122. Responsabilităţile Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar sunt prevăzute
în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de Garantare
a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar contribuie la asigurarea stabilităţii
financiare prin:
-

garantarea depozitelor şi efectuarea plăţii compensaţiilor către deponenţii
garantaţi;

-

finanţarea operaţiunilor ce implică transferul depozitelor garantate;

-

desfăşurarea activităţii de administrator special, administrator interimar ori
lichidator al instituţiilor de credit;

-

administrarea unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea
stabilităţii financiare.

Art. 5 Punctul 19 se modificǎ şi va avea urmǎtorul cuprins:
“19. Obiectivul major al comitetului constă în asigurarea stabilităţii sistemului financiar, prin
promovarea unui schimb de informaţii permanent şi eficient între autorităţile responsabile cu
reglementarea şi supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar, Ministerul
Finanţelor Publice şi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, precum şi în
evaluarea, prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul
instituţiilor financiare individuale, al grupurilor financiare sau al pieţei financiare în
ansamblu.”
Art. 6 Punctul 20 se modificǎ şi va avea urmǎtorul cuprins:
„20. Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară funcţionează ca organism central
însărcinat cu cooperarea şi schimbul de informaţii între părţile semnatare ale prezentului
Acord, precum şi cu gestionarea problemelor cu potenţial impact negativ asupra sistemului
financiar naţional şi are ca principale atribuţii următoarele:
 promovarea schimbului sistematic de informaţii şi opinii în domeniul stabilităţii
financiare şi gestionării eventualelor crize financiare;
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 examinarea proiectelor de acte normative ce prezintă interes pentru părţile semnatare
ale acordului din perspectiva stabilităţii financiare şi a gestionării crizelor financiare;
 evaluarea analizelor periodice asupra stabilităţii sistemului financiar şi asupra
riscurilor la care sunt expuse instituţiile şi pieţele financiare;
 evaluarea capacităţii componentelor sistemului financiar de a rezista la şocuri extreme,
dar plauzibile pe baza aplicaţiilor de tip stress test;
 analizarea problemelor legate de garantarea depozitelor, protecţia investitorilor şi
instituţiilor, precum şi a altor probleme legate de protecţia consumatorilor;
 analizarea problemelor legate de competiţia dintre participanţii la sistemul de
intermediere financiară;
 elaborarea planurilor pentru situaţii neprevăzute, care includ responsabilităţi ale
tuturor autorităţilor de supraveghere a diferitelor sectoare ale sistemului financiar, ale
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale Fondului de Garantare a Depozitelor în
Sistemul Bancar;
 organizarea periodică, la nivel naţional, a exerciţiilor de simulare a situaţiilor de criză
financiară, cu participarea tuturor părţilor reprezentate în comitetul naţional;
 coordonarea gestiunii crizelor financiare;
 discutarea problemelor legate de reprezentarea României la organizaţiile relevante din
cadrul Uniunii Europene şi la alte organizaţii financiare internaţionale;
 discutarea altor probleme curente importante din punct de vedere al stabilităţii
sistemului financiar, în măsura în care aceasta se impune.”
Art. 7 Punctul 22 se modificǎ şi va avea urmǎtorul cuprins:
“22. Membrii Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară sunt: Ministrul Finanţelor
Publice, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Preşedintele Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Preşedintele
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Directorul executiv al Fondului de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.”
Art. 8 Punctul 35 se modificǎ şi va avea urmǎtorul cuprins:
“35. Într-o situaţie de criză transfrontalieră, schimbul de informaţii şi consultările cu
autorităţile de supraveghere, băncile centrale, ministerele de finanţe şi schemele de garantare a
depozitelor care funcţionează în ţările din Uniunea Europeană se vor desfăşura în
conformitate cu acordurile internaţionale în materie.”
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Prezentul Act adiţional la Acordul pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al
gestionării crizelor financiare se încheie azi, 19 ianuarie 2012, la Bucureşti, în 6 (şase)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
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