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În Monitorul Oficial nr. 656 din 25 octombrie 2013 a fost p
272/2013, care aduce o serie de modificări OUG nr. 98/200
supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a socie
şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii f
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglom
98/2006”), precum şi OUG nr. 99/2006 privind instituţii
capitalului (“Ordonanţa Bancară”).  Cele mai important

Cu privire la OUG 98/2006:

În sfera entităţilor reglementate sunt introduşi şi administr
alternative de investiţii, concept care încă nu a fost regleme
românească, dar care face obiectul Directivei 2011/61/UE c
transpusă şi în România. 

Derogările de la aplicarea supravegherii suplimentare vor f
către autorităţile competente relevante, împreună cu indica
evaluările de risc aferente grupurilor financiare. 

Sunt introduse mecanisme de cooperare şi informare cu rec
comun al autorităţilor europene de supraveghere (“Comite
instituie obligaţii de informare a autorităţilor europene de s
entităţilor reglementate din România. 

Entităţile reglementate parte a unui conglomerat financiar 
periodic informaţii cu privire la structura juridică, de guver
a conglomeratului şi a membrilor acestuia. 

Cu privire la Ordonanţa Bancară: 

Societăţilor financiare holding mixte le devin aplicabile pre
supravegherea pe bază consolidată (acestea fiind definite ca
care nu sunt entităţi reglementate şi care împreună cu filial
puţin una este entitate reglementată, şi împreună cu alte en
conglomerat financiar).

În cazul în care societăţilor financiare holding mixte, perso
sunt aplicabile nu doar prevederile Ordonanţei Bancare, ci 
asigurărilor sau cele din OUG 98/2006, BNR poate decide,
autorităţile europene relevante, să îi aplice acesteia numai u
sus-menţionate.  

Sunt definite obiectivele care trebuie avute în vedere de BN
implementării unor măsuri de stabilizare cu privire la instit
asigurarea continuităţii activităţilor principale, menţinerea
disciplinei de piaţă, protejarea deponenţilor garantaţi. 

De asemenea, noţiunea de societate holding financiară mix
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supra

Legea 272/2013 transpune în legislaţia românească unele p
2011/89/UE.

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 656/25.10.2013, P

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe
Dascălu, Anda Rojanschi sau Manuela Guia.
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