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A fost publicată Legea nr. 231 privind aprobarea 
Guvernului nr. 26/2010
Guvernului nr. 99/2006
99/2006
decembrie 2010.

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

Transpunerea unor prevederi ale Directivei
a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 20
priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranz
securitizare, precum şi procesul de suprav
remunerare
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Modificări legislative privind 
de credit, aduse prin Legea nr. 2

A fost publicată Legea nr. 231 privind aprobarea Ordonanţei de u
Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordo
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvare
99/2006”)  şi a altor acte normative („Legea”), care a intrat în
decembrie 2010.

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

anspunerea unor prevederi ale Directivei Parlamentu
a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 20
priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranz
securitizare, precum şi procesul de supraveghere a poli
remunerare, aflată în curs de adoptare („Directiva”). As

 cadrul formal de administrare al instituţiilor de credi
politici şi practici de remunerare concordante cu adm
sănătoasă a riscurilor (prevederea intră în vigoa
ianuarie 2011);

 Banca Naţională a României („BNR”) este abilitată să 
cu privire la numărul persoanelor pe instituţie de credi
în categorii de remuneraţie de minim 1 mi
elemente ale remuneraţiei acestora, utilizând aceste 
determina evoluţia politicilor şi practicilor în mate
informaţii care sunt comunicate Comitetului Suprav
Europeni;

 instituţiile de credit trebuie să adopte politici pen
informaţiile publicate potrivit art. 159 (1) din OUG 99
activitatea desfăşurată oferă participanţilor la piaţă o
asupra profilului lor de risc, în caz contrar având ob
unele informaţii suplimentare (prevederea intră în v
31 decembrie 2011);

 posibilitatea BNR de a dispune limitarea compo
remuneraţiei la un procentaj din veniturile totale n
instituţiile de credit să utilizeze profiturile nete pentr
capital (prevederea intră în vigoare la data de

 se prevede posibilitatea BNR de a interveni cu regleme
la legislaţia generală în domeniul societăţilor comercial
legislaţia privitoare la instituţiile de credit cu principiil
în materie de guvernanţă corporatistă pentru asemenea 

 posibilitatea impunerii de către BNR a unor cerinţe sup
pentru instituţiile de credit, în vederea protejării împotr
acestea sunt sau ar putea fi expuse, pe baza ver
administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelo
fiecare instituţie de credit (prevederea intră în vig
ianuarie 2011);

 în conformitate cu prevederile Directivei, Legea prevede
instituţiilor de credit de a asigura respectarea principiilo
materie de politici de remunerare introduse prin această
reglementări emise de BNR în aplicarea acesteia şi în cee
remuneraţiile stabilite sau datorate pentru anul 2010, da
în 2011.
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Corelări ale prevederilor OUG 99/2006 pentru clarificarea nivelului de
aplicare (individual şi/sau, după caz, consolidat ori sub-consolidat) a
cerinţelor de natură prudenţială privitoare la:

 cerinţele de capital şi adecvarea capitalului, 
 regulile privind transparenţa şi publicitatea datelor şi informaţiilor privind

activitatea instituţiilor de credit. 

Alte prevederi:
 Legea prevede posibilitatea solicitării de către BNR de informaţii de la

Oficiul Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor în vederea realizării
verificărilor persoanelor şi entităţilor implicate în procedura de autorizare a
unei instituţii de credit sau a unei sucursale a unei instituţii de credit dintr-
un stat terţ, ori în situaţia modificării condiţiilor care au stat la baza
autorizării instituţiilor de credit. 

 Legea aduce unele clarificări referitoare la suspendarea dreptului de vot al
unui achizitor potenţial. Mai exact, Legea prevede încetarea suspendării
dreptului de vot al achizitorului potenţial care a achiziţionat participaţii
calificate fără a notifica BNR, precum şi suspendarea dreptului de vot în
cazul în care achizitorul potenţial a îndeplinit obligaţia de notificare, dar nu
a aşteptat aprobarea achiziţiei de către BNR, dar şi încetarea suspendării
dreptului de vot în cazul în care achizitorul a primit, ulterior, aprobarea
BNR pentru achiziţia respectivă. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 826, Partea I din 10.12.2010]
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