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Raport în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

nr. 806/2014 cu privire la orice datorie contingentă (pentru Comitetul unic de 

rezoluție, Consiliu, Comisie sau pentru altă entitate) rezultată ca urmare 

a îndeplinirii de către comitet, Consiliu sau Comisie a sarcinilor care le revin în 

temeiul acestui regulament 

însoțit de răspunsul Comitetului unic de rezoluție, al Consiliului și al Comisiei 
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1. Mecanismul unic de rezoluție (MUR), creat prin Regulamentul (UE) nr. 806/2014 

(denumit în continuare „Regulamentul MUR”)

INTRODUCERE 

1, este unul dintre principalii piloni ai uniunii 

bancare a UE, venind în completarea Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor 

bancare în statele membre participante. În cazul în care o bancă inclusă în sfera de aplicare a 

MUR2

2. Comitetul unic de rezoluție este autoritatea de rezoluție competentă pentru entitățile și 

grupurile bancare semnificative și pentru grupurile bancare transfrontaliere stabilite în 

statele membre participante. Misiunea sa este de a asigura un proces fluid de rezoluție 

a băncilor aflate în curs de a intra in dificultate, astfel încât să se reducă la minimum 

impactul asupra economiei reale și asupra finanțelor publice. Comitetul și-a început 

activitatea de elaborare a planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit în luna 

ianuarie 2015 și este pe deplin operațional, cu un set complet de competențe de rezoluție, 

de la 1 ianuarie 2016.  

 se află în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, 

acest mecanism își propune să gestioneze într-un mod eficace rezoluția băncii respective, 

prin intermediul unui comitet unic de rezolu ție și al unui fond unic de rezoluție, care este 

finanțat de sectorul bancar. 

3. În decizia de a supune o entitate procedurii de rezoluție sunt implicate Banca Centrală 

Europeană (BCE), Comitetul unic de rezoluție, Comisia și, posibil, Consiliul. Procedura și 

calendarul diferitelor etape sunt descrise în caseta 1

Caseta 1 – Procedura de rezoluție 

. 

(a) BCE adresează o notificare Comitetului unic de rezoluție în cazul în care o bancă se află 

în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate. Și Comitetul 

                                                      

1 Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de 
stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit 
și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de 
rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1). 

2 Băncile din statele membre din zona euro și din acele țări din UE care au ales să se alăture 
uniunii bancare.  
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unic de rezoluție poate face o astfel de evaluare, dar numai după informarea BCE cu 

privire la intenția sa și numai dacă BCE nu realizează o evaluare în termen de trei zile 

calendaristice. 

(b) Dacă sunt întrunite condițiile pentru declanșarea procedurii, comitetul adoptă o schemă 

de rezoluție în care sunt stabilite instrumentele de rezoluție și modul de utilizare a 

Fondului unic de rezoluție. Schema de rezoluție intră în vigoare dacă, în cursul unei 

perioade de 24 de ore de la transmiterea sa de către comitet, nu există nicio obiecție din 

partea Consiliului sau a Comisiei.  

(c) În acest interval de timp, Comisia poate fie să aprobe schema, fie să se opună acesteia în 

ceea ce privește aspectele sale discreționare. De asemenea, în termen de 12 ore de la 

transmiterea schemei de către comitet, Comisia poate propune Consiliului, acesta 

hotărând cu majoritate simplă, fie să se opună schemei de rezoluție în temeiul faptului 

că nu este îndeplinit criteriul privind interesul public, fie să adopte sau să se opună unei 

modificări semnificative a cuantumului prevăzut din Fondul unic de rezoluție în schema 

de rezoluție transmisă de comitet. 

(d) Consiliul trebuie să ia o decizie cu privire la propunerea Comisiei în termen de 24 de ore 

de la transmiterea schemei de rezoluție de către comitet. În cazul în care Consiliul se 

opune rezoluției unei instituții, motivând prin faptul că nu se îndeplinește criteriul privind 

interesul public, instituția în cauză este lichidată în conformitate cu dreptul intern. 

4. În conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul MUR, Curtea de Conturi 

Europeană prezintă, în cadrul raportului său privind conturile finale ale Comitetului unic de 

rezoluție, în special orice datorie contingentă (pentru comitet, Consiliu, Comisie sau pentru 

altă entitate) rezultată ca urmare a îndeplinirii de către comitet, Consiliu sau Comisie 

a sarcinilor care le revin în temeiul respectivului regulament.  
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5. Scopul prezentului raport este de a oferi informații cu privire la orice datorie contingentă 

menționată la articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul MUR3. 

Sfera auditului 

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

6. Auditul s-a concentrat asupra datoriilor contingente men ționate la articolul 92 

alineatul (4) din Regulamentul MUR și a acoperit exercițiul financiar 2015. 

Abordarea auditului 

7. Datoriile contingente trebuie să fie prezentate în conturile anuale și sunt definite în 

Norma contabilă nr. 10 a Comisiei Europene referitoare la provizioane, active contingente și 

datorii contingente (a se vedea caseta 2

Caseta 2 – Definiția datoriei contingente 

). 

O datorie contingentă este o obligație potențială care apare ca urmare a unor evenimente 

anterioare și a cărei existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția unuia sau 

a mai multor evenimente viitoare incerte, care nu depind în totalitate de controlul Uniunii 

Europene, sau o obligație prezentă care apare ca urmare a unor evenimente anterioare, dar 

nu este recunoscută deoarece este posibil să nu fie nevoie de ieșiri de resurse încorporând 

beneficii economice sau servicii potențiale pentru stingerea obligației sau deoarece valoarea 

obligației nu poate fi măsurată cu suficientă acuratețe. 

8. În continuare sunt prezentate câteva exemple de situa ții care ar putea da naștere unei 

datorii contingente în contextul MUR: 

(a) Datorii contingente legate de o rezoluție: 

                                                      

3 A se vedea și punctul 13 din Raportul anual specific privind conturile anuale ale Comitetului unic 
de rezoluție pentru exercițiul financiar 2015. Raportul este disponibil pe site-ul internet al Curții, 
la adresa http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Părțile interesate pot lansa acțiuni în justiție împotriva unei decizii sau a unei părți a acesteia 

de a proceda (sau nu) la rezoluția unei instituții de credit. 

(b) Datorii contingente care nu sunt legate de o rezoluție: 

Instituțiile financiare pot contesta contribuțiile la Fondul unic de rezoluție. 

9. În contextul activității sale legate de raportul anual, Curtea a auditat conturile anuale ale 

Comisiei și ale Consiliului aferente exercițiului financiar 2015. Conturile anuale ale 

Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2015 au fost auditate de un auditor 

extern independent, iar rezultatele activității acestuia au fost luate în considerare pentru 

opinia exprimată de Curte cu privire la fiabilitatea conturilor4. 

10. Comitetul unic de rezoluție a devenit pe deplin operațional numai începând cu 

1 ianuarie 2016. În perioada acoperită de prezentul raport nu a fost inițiată nicio procedură 

de rezoluție bancară condusă de comitet. Prin urmare, în conturile comitetului, ale Comisiei 

sau ale Consiliului pentru exercițiul financiar 2015 nu figurează niciun fel de datorii 

contingente legate de cazuri de rezoluție.  

OBSERVAȚII 

11. În 2015, autoritățile naționale de rezoluție au colectat contribuții în valoare de 

4,33 miliarde de euro de la instituțiile financiare din state membre participante către Fondul 

unic de rezoluție. Comitetul unic de rezoluție a prezentat o datorie contingentă în valoare de 

437 125 144 de euro, care corespunde cuantumului total al contribu țiilor contestate de 

67 de instituții financiare. Aceste litigii privesc în principal modul de calcul al contribuțiilor și 

                                                      

4 Mai multe informații privind abordarea de audit a Curții sunt prezentate în Raportul său anual 
referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015, precum și în Raportul anual 
specific privind conturile anuale ale Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul 
financiar 2015. Aceste rapoarte sunt disponibile pe site-ul internet al Curții, la adresa 
http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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aplicarea articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei, care definește 

datoriile ce trebuie să fie excluse de la calculul contribu țiilor5

12. Contabilul Consiliului a confirmat, printr-o scrisoare de declarație, că, la 

31 decembrie 2015, Consiliul nu avea datorii contingente ca urmare a aplicării 

Regulamentului MUR (articolul 92). Contabilul Comitetului unic de rezoluție și cel al Comisiei 

au confirmat, printr-o scrisoare de declarație referitoare la conturile anuale aferente 

exercițiului financiar 2015, că toate datoriile contingente menționate la articolul 92 

alineatul (4) din Regulamentul MUR au fost înregistrate sau prezentate

.  

6

13. Curtea a emis o opinie fără rezerve cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale 

Comitetului unic de rezoluție, ale Comisiei și ale Consiliului pentru exercițiul financiar 2015

.  

7

 

.  

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 

22 noiembrie 2016. 

Pentru Curtea de Conturi 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

Președinte 

 

                                                      

5 Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a 
Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile 
ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (JO L 11, 17.1.2015, p. 44). 

6 A se vedea punctele 10 și 11 pentru informații suplimentare referitoare la datoriile contingente 
înregistrate sau prezentate. 

7 A se vedea Raportul anual al Curții referitor la execuția bugetului privind exercițiul 
financiar 2015, precum și Raportul anual specific privind conturile anuale ale Comitetului unic 
de rezoluție pentru exercițiul financiar 2015.  



SRB – Single Resolution Board 
 

SRB_RO 

 
 

RĂSPUNSUL COMITETULUI 
 

11. Litigiile la care se face referire la acest punct au legătură cu contribu țiile ex ante care au 
fost calculate și colectate de ANR în 2015 și care au fost transferate la FUR în ianuarie 2016, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Acordul interguvernamental privind transferul 
și mutualizarea contribuțiilor la FUR. Aceste litigii sunt tratate la nivel național. Cifrele 
menționate la acest punct reprezintă situația de la sfârșitul anului 2015. Mai multe 
informații pot fi obținute de la respectivele ANR. 



 
SN 4941/16  mds/mn 1 
 DG A4  LIMITE SK 

 

Rada 
Európskej únie 
  

 

  V Bruseli 4. novembra 2016 
(OR. sk) 

    

  

SN 4941/16 
 
 
LIMITE 
 

  
 

 
PRACOVNÝ DOKUMENT 
Predmet: Odpoveď Európskemu dvoru audítorov (článok 92 ods. 4 nariadenia (EÚ) 

č. 806/2014 o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií a jednotnom 
fonde na riešenie krízových situácií) 

 
 

Keďže sa v príslušnom vykazovanom roku v súvislosti s Radou nezaznamenali žiadne podmienené 

záväzky podľa článku 92 ods. 4 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií, 

táto inštitúcia nezaslala žiadne pripomienky. 
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COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 18.11.2016  

COM(2016) 734 final 

LIMITED 

RĂSPUNSUL COMISIEI 

LA RAPORTUL CURȚII DE CONTURI EUROPENE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 

92 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 806/2014 CU PRIVIRE LA 

ORICE DATORIE CONTINGENTĂ (PENTRU COMITETUL UNIC DE 

REZOLUȚIE, CONSILIU, COMISIE SAU PENTRU ALTĂ ENTITATE) 

REZULTATĂ CA URMARE A ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE COMITETUL UNIC DE 

REZOLUȚIE, CONSILIU SAU COMISIE A SARCINILOR CARE LE REVIN ÎN 

TEMEIUL REGULAMENTULUI 

 



 

2 

Răspunsul Comisiei 

la raportul Curții de Conturi Europene în temeiul articolului 92 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 cu privire la orice datorie contingentă (pentru 

Comitetul unic de rezoluție, Consiliu, Comisie sau pentru altă entitate) rezultată ca 

urmare a îndeplinirii de către Comitetul unic de rezoluție, Consiliu sau Comisie a 

sarcinilor care le revin în temeiul regulamentului 

 

 

„Comisia a luat act de raportul Curții.” 
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