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1. Problematica supusă cercetării 

 

Motto: „Este bine că societatea nu înțelege sistemul nostru bancar și monetar, pentru 

că, dacă ar fi înțeles, cred că mâine dimineață ar fi avut loc o revoluție” (Henry Ford)  

Deși nu împărtășim temerile lui Henry Ford legate de cunoaștere, am pornit de la 

opinia sa, deoarece, aceasta reliefează, de fapt, atât importanța sistemului bancar în societate, 

cât și necesitatea ca fiecare cetățean să își cultive noțiunile în materie, având în vedere că, 

indiferent de domeniul în care cineva ar activa, interacțiunea cu sistemul bancar, putem afirma 

fără a exagera, este inevitabilă.    

Procesul evolutiv prin care a trecut sistemul bancar, în general, simultan cu 

dezvoltarea societății moderne, pe fondul constituirii Uniunii Europene, a oferit noi 

accepţiuni, inclusiv conceptului de bancă centrală. Dacă până la realizarea Uniunii Economice 

şi Monetare, în anul 1999, activitatea de bancă centrală în Europa era, în mod tradiţional, 

identificată cu atribuția clasică de emitere şi administrare a monedei naţionale şi era apreciată 

drept o manifestare a suveranităţii naţionale, în prezent, emiterea de monedă este doar una 

dintre multiplele competențe ale unei bănci centrale.  

Concomitent cu recunoașterea importanței bancnotelor ca mijloace de plată și 

dezvoltarea unei economii moderne, băncile centrale, ca emitente ale bancnotelor și 

monedelor naționale, au demonstrat un rol din ce în ce mai important în circuitul economic, 

iar gestionarea politicii monetare, care a revenit în sarcina acestora, a devenit o componentă 

esenţială a politicii economice a statelor.   

 În acest cadru istoric, realizarea unui acord la nivelul statelor membre ale Uniunii 

Europene și cedarea de competențe pentru crearea Uniunii Economice şi Monetare, în Europa, 

la sfârşitul secolului al XX-lea poate fi considerată, fără a exagera, ca reprezentând un 

fenomen unic la nivel mondial, ca noțiune și realizare, prin faptul că aceasta a introdus un nou 

regim monetar și o monedă unică, pentru statele membre care au aderat la aceasta.  

Mai mult decât atât, Uniunea Economică şi Monetară a reprezentat nu doar un pas 

major în procesul de integrare a economiilor statelor membre ale Uniunii Europene, dar și 

apariția la nivel mondial, a unui subiect de drept important, a unui nucleu de state cu o 

economie puternică și cu o viziune care este coordonată, prin intermediul instituțiilor Uniunii 

Europene, spre una comună. Astfel, statele membre ale Uniunii Europene și, în special, statele 

care au aderat la moneda euro, au cedat din competențele lor către Uniunea Europeană, în 

ansamblu și către instituțiile sale, în practică, în scopul unei integrări din ce în ce mai 

puternice și al realizării unei piețe unice.  
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În scopul îndeplinirii atribuțiilor cu care a fost învestită și al consolidării statutului său 

special în cadrul Uniunii Europene, acela de centru al politicii monetare pentru statele din 

Eurosistem, Banca Centrală Europeană beneficiază de personalitate juridică și de capacitatea 

juridică cea mai largă recunoscută persoanelor juridice prin legislația internă. Personalitatea 

juridică reprezintă o prerogativă cheie și o premisă pentru ca Banca Centrală Europeană să își 

ducă la îndeplinire mandatul, aspect pe care îl vom reliefa pe parcursul acestei lucrări.  

În acest context, tema supusă cercetării este Banca Centrală Europeană – instituție cu 

personalitate juridică și pe care urmează să o cercetăm manifestând preocupare atentă cu 

privire la analiza subiectelor dezbătute atât dintr-o perspectivă generală, cât şi dintr-o 

perspectivă juridică, practică, care să faciliteze înțelegerea conceptelor utilizate.     

  

2. Importanţa şi utilitatea demersului ştiinţific 

 

Considerăm că există un interes general permanent pentru tema tezei, având în vedere 

faptul că Banca Centrală Europeană conduce, împreună cu băncile naţionale centrale ale 

statelor membre ale Uniunii Europene, politica monetară a Uniunii Europene, fenomen aflat 

într-o dinamică continuă şi care influenţează, în mod determinant, viaţa economică, socială şi 

politică din România, Uniunea Europeană şi din întreaga lume.  

De asemenea, obiectivul principal al Băncii Centrale Europene, şi anume menţinerea 

stabilităţii preţurilor şi acţiunile care decurg din atingerea acestui obiectiv, impun, cu atât mai 

mult, pe fondul crizei economice recente, un interes ridicat pentru studiul şi înţelegerea 

activităţii acestei instituţii.  

Un argument suplimentar pentru evidențierea importanței subiectului analizat în 

lucrarea noastră este acela că, începând cu luna noiembrie a anului 2014, Banca Centrală 

Europeană a preluat și funcția de supraveghere în zona euro, fapt ce a amplificat interesul 

acordat acesteia.  

De altfel, nu în ultimul rând, trebuie luat în considerare faptul că aderarea României la 

Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, a atras în mod obligatoriu necesitatea aprofundării și 

asimilării aspectelor teoretice şi practice ale dreptului Uniunii Europene de către juriști, în 

cadrul procesului de formare şi perfecţionare profesională. Aceasta deoarece, pentru 

formularea unei opinii juridice complete, profesioniste și pentru a oferi soluţii juridice 

corecte, un jurist, indiferent dacă este consilier juridic, avocat sau magistrat, trebuie, ca pe 

lângă dispozițiile din dreptul național, să le analizeze și să le aplice și pe cele din dreptul 

Uniunii Europene. 
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Un alt argument, la fel de temeinic, pentru interesul faţă de tema propusă, constă în 

faptul că, din câte cunoaștem, aceasta nu a mai fost analizată până în prezent, pe larg, din 

punctul de vedere al personalităţii juridice şi al efectelor pe care acest atribut le presupune.     

Mai mult, statutul României, de stat membru al Uniunii Europene şi consecinţele 

decurgând din acesta, în special faptul că Banca Naţională a României a devenit membră a 

Sistemului European al Băncilor Centrale, impune înţelegerea aspectelor juridice pe care 

acesta le implică.  

Un aspect important al aderării României la Uniunea Europeană este obiectivul 

aderării la Eurosistem.  Euro intră în sfera de competenţă a Băncii Centrale Europene, singura 

instituţie care are rolul de a emite şi administra moneda unică. Acest fapt consacră temei 

cercetate o importanţă deosebită în perspectiva trecerii la euro, dar şi în cadrul eforturilor 

întreprinse de România, în prezent, în contextul pregătirii îndeplinirii criteriilor de 

convergenţă.   

Modul în care dorim să concepem prezenta lucrare urmează să evidenţieze 

preocuparea cu privire la realizarea unei cercetări atât dintr-o perspectivă teoretică, cât şi 

practică, juridică, prin analizarea jurisprudenței sau a anumitor studii de caz, în funcție de 

subiectul dezbătut.    

 

3. Scopul și obiectivele cercetării 

 

Prezenta lucrare are drept scop analiza Băncii Centrale Europene, instituție a Uniunii 

Europene cu personalitate juridică.  

Prin urmare, în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică, ne-am propus să urmărim ca 

principale obiective:  

1. Stabilirea sediului materiei; 

2. Delimitarea conceptuală a aspectelor identificate pe parcursul cercetării; 

3. Evoluţia istorică a activităţii Băncii Centrale Europene; 

4. Stabilirea rolului pe care îl are Banca Centrală Europeană, în concordanţă cu evoluţiile 

înregistrate pe plan european şi internaţional, pe fondul crizei economice; 

5. Analizarea noţiunii de personalitate juridică şi efectele acesteia pe plan naţional şi 

internaţional; 

6. Stabilirea raţiunii pentru care Banca Centrală Europeană a fost înzestrată cu personalitate 

juridică; 

7. Identificarea şi analizarea efectelor personalităţii juridice ale Băncii Centrale Europene. 



11 

 

4. Suportul metodologic și teoretico-științific al lucrării 

 

Pe parcursul activităţii de cercetare utilizăm mai multe metode de cercetare, precum şi 

corelarea acestora, în special:  

 Metoda istorică; 

 Metoda logică; 

 Metoda comparativă; 

 Metoda cantitativă. 

Metoda istorică este utilizată pentru evidențierea modului în care a evoluat Banca 

Centrală Europeană, de la o simplă idee la instituția responsabilă de politica monetară în zona 

euro – cea mai mare economie a lumii după Statele Unite ale Americii. 

Metoda logică contribuie la înţelegerea considerentelor şi a fundamentelor 

reglementărilor din domeniu ale Uniunii Europene, în reliefarea aspectelor teoretice şi 

practice ale acestora, precum şi în sintetizarea rezultatelor cercetării, în cadrul concluziilor 

care se desprind în finalul analizei.  

Metoda comparativă este eficientă în analizarea diferitelor instituţii financiare 

existente atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel internaţional și, de asemenea, în 

evaluarea opiniilor formulate în literatura de specialitate.   

Prin intemediul metodei cantitative valorificăm cele mai importante hotărâri în 

materie ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

Demersul ştiinţific este facilitat şi de consultarea și interpretarea principalelor opinii 

doctrinare, românești și străine. De asemenea, utilizăm, inclusiv, mijloacele electronice de 

informare existente, în special prin accesarea bazelor de date cuprinzând legislaţia şi 

jurisprudenţa naţională, respectiv a Uniunii Europene, dar şi a dicţionarelor, enciclopediilor şi 

a altor materiale disponibile în format electronic.   

Totodată, în cadrul lucrării, prezentăm și interpretăm principalele reglementări ale 

Uniunii Europene, sens în care precizăm că lucrarea are în vedere legislația și jurisprudența 

publicate până la data de 1 octombrie 2015. 

 

5. Prezentarea generală a tezei de doctorat 

 

Primul capitol al tezei de doctorat este dedicat prezentării unor aspecte generale 

privind tema abordată şi stabilirii obiectivelor urmărite. În același timp, am subliniat rolul 
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Băncii Centrale Europene în cadrul sistemului instituțional al Uniunii Europene şi am realizat 

o serie de delimitări conceptuale. 

Al doilea capitol - Îndeplinirea obiectivului privitor la Uniunea Economică şi 

Monetară şi înființarea Băncii Centrale Europene - conține elemente de natură istorică 

referitoare la realizarea Uniunii Economice și Monetare. Deși există tendința ca aceste aspecte 

să fie trecute cu vederea, probabil din lipsă de aplicabilitate, în opinia noastră, acesta este un 

capitol esențial al demersului nostru. Chiar dacă intenția acestei cercetări nu este de a realiza o 

introspecție istorică, considerăm că, pentru a putea înţelege pe deplin activitatea şi rolul 

Băncii Centrale Europene, trebuie să avem o perspectivă unitară, să ne întoarcem în timp și să 

observăm de unde a pornit construcția Uniunii Europene, modul în care s-a dezvoltat și 

raţiunea pentru care s-a susţinut înființarea unei bănci centrale a Uniunii Europene. 

Tot în cadrul acestui capitol am parcurs principalele teorii și argumente promovate în 

favoarea și împotriva Uniunii Economice și Monetare și a monedei euro. Aceste dezbateri nu 

sunt interesante doar prin prisma înțelegerii fenomenului la acel moment istoric, dimpotrivă, 

apreciem că vor fi întotdeauna de actualitate. Dezbaterea pro sau contra integrare, pro sau 

contra monedei euro nu credem că va înceta vreodată, fiind un subiect care a preocupat și a 

creat curente de opinie. Și, în final, euroscepticii au rolul lor, curentul de opinie pe care îl 

generează, este util, benefic, critica de cele mai multe ori are rolul de a conduce spre progres. 

În finalul capitolului am abordat, din perspectivă practică, un studiu de caz referitor la 

poziția unui stat care, deşi îndeplineşte criteriile de convergenţă, a decis să nu adopte moneda 

euro: Marea Britanie.  

Am continuat cercetarea cu al treilea capitol - Competenţele de reglementare ale 

Băncii Centrale Europene - care a avut drept scop analiza actelor juridice pe care le adoptă 

instituția Uniunii Europene, în vederea îndeplinirii atribuțiilor. Am argumentat că aceste 

competențe de reglementare au rolul de a contribui la îndeplinirea mandatului instituției în 

mod independent, autonom, pentru ca aceasta să își poate pune în practică atribuțiile, fără a 

depinde de actele juridice adoptate de către instituţiilor Uniunii Europene sau ale statelor 

membre.  

Aceste competențe nu sunt, însă, discreționare, sunt limitate de principiul 

subsidiarității și sunt verificate, din perspectiva legalităţii de către Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, prin intermediul acţiunii în anulare.   

Am parcurs, în continuare, condițiile în care poate fi exercitată o astfel de acțiune și 

am abordat, inclusiv, aspecte de ordin practic ale acţiunii în anulare a unui act juridic al 

Băncii Centrale Europene, prin analizarea jurisprudenței Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
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în materie. În acest scop, am selectat atât cauze în care acţiunea a fost admisă, cât și cauze în 

care aceasta a fost respinsă, pentru a putea realiza o evaluare globală a aplicabilității 

controlului efectuat de către instituția jurisdicțională a Uniunii Europene.  

Capitolul al patrulea - Manifestarea personalității juridice a Băncii Centrale 

Europene în plan național, european și internațional - este capitolul cel mai important al tezei 

de doctorat. În consolidarea statutului său special în cadrul Uniunii Europene, acela de centru 

al politicii monetare pentru statele din Eurosistem, Banca Centrală Europeană are 

personalitate juridică, în conformitate cu articolul 282 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, fiindu-i, totodată, atribuită, potrivit art. 9.1. din Statutul Sistemului 

European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, capacitatea juridică cea mai 

largă recunoscută persoanelor juridice prin legislația internă.  

Având ca temei aspectele analizate în capitolele anterioare, care sunt fundamentale în 

cercetarea din prezentul capitol, am parcurs, în detaliu, tot ceea ce semnifică şi implică 

personalitatea juridică a Băncii Centrale Europene: de la noţiunea de personalitate juridică, pe 

plan naţional şi internaţional, până la efectele acestui atribut din perspectiva Băncii Centrale 

Europene.  

Efectele personalităţii juridice a Băncii Centrale Europene sunt cercetate pe parcursul 

mai multor secţiuni, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin utilizarea unor 

elemente comparative, ce au utilitatea de reliefa rolul instituţiei pe plan național, internaţional 

și la nivelul Uniunii Europene. Astfel, în virtutea statutului său de instituție a Uniunii 

Europene și a personalității sale juridice, la nivel național, Banca Centrală Europeană se 

bucură pe teritoriile statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea 

misiunilor sale, conform art. 39 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al 

Băncii Centrale Europene. Altă prerogativă la nivel național, care derivă din personalitatea 

juridică a Băncii Centrale Europene, este capacitatea de a dobândi și/sau înstrăina bunuri 

mobile sau imobile, acestea fiind supuse regimului de taxe și impozite. 

Raporturile derulate de către Banca Centrală Europeană cu organizaţiile internaţionale 

sunt, de asemenea, o consecinţă a personalităţii juridice, aceasta având  posibilitatea de a 

încheia acorduri internaționale în domenii conexate cu competența sa și de a participa la 

activitățile unor organizații internaționale. De aceea, am prezentat activitatea Băncii Centrale 

Europene inclusiv pe plan internaţional. Am avut în vedere relaţiile acesteia cu alte organizaţii 

internaţionale şi cu alte instituţii financiare (cum ar fi, cu titlu de exemplu, Fondul Monetar 

Internațional, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Banca Reglementelor 

Internaționale). 
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Personalitatea juridică implică, totodată, dreptul Băncii Centrale Europene de a fi 

subiect în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în vederea susținerii drepturilor sale, 

atunci când sunt încălcate de către alte instituții ale Uniunii Europene sau de către statele 

membre. Dar, include și obligația corelativă, aceea că Banca Centrală Europeană poate fi 

adusă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă subiectele cărora li se recunoaște 

această capacitate consideră că acțiunile instituției sunt în contradictoriu cu tratatele Uniunii 

Europene. 

Concluzia acestui capitol este aceea că personalitatea juridică de care beneficiază 

această instituție a Uniunii Europene este, de altfel, și o premisă și o condiție sine qua non a 

îndeplinirii mandatului de bancă centrală.  

Capitolul al cincilea al tezei este intitulat Principiul independenţei băncii centrale: 

aspecte teoretice şi practice. Pe lângă personalitatea juridică, independența este o a doua 

condiție fundamentală pentru îndeplinirea atribuțiilor de bancă centrală, motiv pentru care am 

dezvoltat analiza acestui principiu din trei perspective: cum a fost proiectat la momentul 

înfiinţării Băncii Centrale Europene, apoi cum a fost reglementat şi, în final, cum este 

implementat în practică de către statele membre ale Uniunii Europene, reliefând, astfel, și 

importanța aplicării efective a acestuia.   

Totodată, am abordat principalele teorii și argumente în favoarea și împotriva 

consacrării acestui principiu la nivel de legislație și am identificat, în practică, diverse cazuri 

în care independenţa a fost pusă sub semnul întrebării, cazuri care au fost de natură să 

demonstreze că, într-adevăr, presiuni asupra unei bănci centrale există şi vor exista 

întotdeauna, dar importante sunt mijloacele de protejare a acesteia la nivel naţional şi la 

nivelul Uniunii Europene. 

În final, am căutat răspunsul la o întrebare interesantă, aceea dacă există vreo relaţie 

între performanţa economică şi independenţa băncii centrale, prin analizarea unor studii 

relevante elaborate de către economişti în domeniu. Am observat că nu toate studiile au reușit 

să identifice o legătură directă între independența băncii centrale și performanța economică, 

însă, totuși, importanța asigurării unei bănci centrale independente este incontestabilă. Pe de 

altă parte, punând în balanță concluziile acestora, nu trebuie neglijat faptul că studiile, care au 

evidențiat legătura dintre cei doi factori și au susținut efectul benefic al unei bănci centrale 

independente asupra economiei, sunt majoritare.  

Trecând peste calculele economice, am concluzionat că o bancă centrală independentă 

este o premisă, un factor esențial în lupta cu inflația, într-o societate modernă și am apreciat 

că, la nivelul la care a evoluat societatea, această afirmație poate fi cu greu combătută. 
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Obiectivul propus prin teza de doctorat, acela de cercetare a personalităţii juridice a 

Băncii Centrale Europene şi a efectelor care decurg din aceasta, nu poate fi îndeplinit în afara 

înţelegerii activităţii de bancă centrală.  

Prin urmare, Capitolul al șaselea, intitulat Activitatea de bancă centrală: aspecte 

juridice, instituționale și organizatorice are rolul de a prezenta noțiunea de „activitate de 

bancă centrală” în esența ei, cu identificarea principalelor diferențe care există între activitatea 

unei bănci centrale și cea a unei bănci comerciale – două instituții cu scopuri diferite, dar a 

căror activitate se intersectează. Astfel, am concluzionat că activitatea de bancă centrală, deși 

diferită, în esență de cea a unei instituții de credit, se intersectează cu cea din urmă, cele două 

tipuri de activitate fiind dependente una de cealaltă.  

Din perspectivă practică, pentru a reliefa conceptele diferite existente în organizarea 

unei bănci centrale, am prezentat trei studii de caz: Bank of England, Federal Reserve Bank și 

Banca Națională a României. Am ales o bancă centrală puternică  (Bank of England), dar a 

cărei organizare este atipică în comparație cu organizarea europeană; a doua, Federal Reserve 

Bank, este o bancă centrală federală, a Statelor Unite ale Americii, cea mai mare economie a 

lumii, iar a treia, Banca Națională a României, o bancă centrală, care, în eforturile de integrare 

în Uniunea Europeană, s-a aliniat în cea mai mare parte standardelor impuse de aceasta. 

Studiul de caz s-a finalizat cu analizarea Băncii Centrale Europene, o bancă europeană 

în adevăratul sens al cuvântului, percepută, astfel cum am subliniat pe parcursul lucrării, ca 

una dintre cele mai independente bănci centrale din lume și, chiar dacă modalitatea de 

organizare a acesteia, din prisma obiectivelor pe care le are de îndeplinit la nivelul Sistemului 

European al Băncilor Centrale, nu coincide cu activitatea unei bănci centrale naționale, ea este 

un model și un standard autentic, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de organizare 

internă. 

Dezideratul adoptării unor decizii sănătoase, în îndeplinirea misiunilor Sistemului 

European al Băncilor Centrale, nu poate fi atins în lipsa unei cooperări inter-instituționale 

eficiente, motiv pentru care acest capitol se încheie cu analiza modului în care Banca Centrală 

Europeană cooperează cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, în exercitarea atribuțiilor 

sale.  

În loc de concluzie, am formulat câteva întrebări:  

Există un model „aproape” perfect după care poate fi organizată activitatea unei 

bănci centrale? Evoluțiile din societate de-a lungul timpului, în încercarea permanentă de 

perfecționare a activității de bancă centrală și de remediere a erorilor sesizate, au condus la 

un astfel de model? Este Banca Centrală Europeană un astfel de model? 
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Opinia noastră este aceea că răspunsul nu poate fi decât unul negativ. Concluzia 

desprinsă se bazează pe faptul că societatea este în permanentă schimbare, iar instituțiile 

trebuie să facă permanent față noilor provocări. Erorile sunt inevitabile și, astfel cum ne-a 

demonstrat și criza economică, trebuie să știm permanent să ne reinventăm.  

În cadrul Capitolului al șaptelea – Politica monetară a Băncii Centrale Europene - am 

realizat o introducere succintă cu privire la activitatea Băncii Centrale Europene din prisma 

operaţiunilor de politică monetară derulate de către aceasta. Deşi aspectele economice nu sunt 

de interes pentru obiectivele cercetării noastre, apreciem că a înţelege care este scopul politicii 

monetare, care sunt principalele instrumente de politică monetară şi ce semnifică fiecare 

dintre acestea, este o condiţie pentru orice specialist, care doreşte să abordeze problematica 

Sistemului European al Băncilor Centrale. 

 În cadrul capitolului al optulea - Impactul crizei financiare asupra Uniunii Europene 

– am urmărit realizarea unei analize cu privire la criza economică, care a demarat începând cu 

luna decembrie a anului 2007, și care a reprezentat un punct de cotitură în existența Uniunii 

Europene și a Uniunii Economice și Monetare. Am pornit cercetarea cu privire la acest 

subiect, prin identificarea unor posibile cauze și efecte ale acestei crize, care s-a manifestat nu 

doar în Uniunea Europeană, ci la nivel mondial. 

În istoria Uniunii Europene, criza a marcat un moment critic și, în același timp, o 

schimbare, atât la nivelul instituțiilor Uniunii Europene și în special la nivelul Băncii Centrale 

Europene, cât și din punct de vedere al măsurilor și actelor legislative adoptate. Instituțiile și 

decidenții politicii la nivelul Uniunii Europene au trebuit să se reinventeze pentru ca aceasta 

să poată traversa momentul. Retrospectiv privind, faţă de alte momentele importante pe care 

le-a traversat Uniunea Europeană și Uniunea Economică și Monetară, niciunul nu s-a 

comparat, din punct de vedere al impactului și al vulnerabilităților create, cu recenta criză 

economică. 

Impactul puternic pe care aceasta l-a avut asupra statelor membre din Uniunea 

Europeană a evidențiat o concluzie dură pentru băncile centrale: acestea, de la care se aștepta 

să prevină apariția dezechilibrelor în sistemul financiar sau, cel puțin, să fie în măsură să le 

gestioneze, au eșuat în a remedia dezechilibrele care au condus la propagarea crizei, în primul 

rând, deoarece nu au beneficiat de suficiente instrumente pentru a răspunde într-un mod 

adecvat și eficient.   

În acest capitol am văzut și care a fost răspunsul Uniunii Europene și al Băncii 

Centrale Europene la criza economică. Una dintre lecțiile crizei economice a fost aceea că 

sectorul financiar din Uniunea Europeană necesită o mai bună și mai coordonată reglementare 
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și supraveghere, iar în ultimii ani s-a constatat creșterea activității de reglementare la nivelul 

Uniunii Europene, aceasta având scopul de a acoperi domeniile vulnerabile și a promova un 

set de reguli care să asigure faptul că toți actorii din sistemul financiar sunt reglementați și 

supravegheați în mod corespunzător și eficient. S-a mers pe ideea unei ample armonizări a 

cadrului legal din statele membre ale Uniunii Europene, care să conducă la o funcționare 

coerentă și optimă a pieței unice. 

În final, am identificat ca studiu de caz, Grecia, un stat care a intrat în Eurosistem în 

anul 2001 și asupra căruia criza economică a avut un impact atât de puternic, încât s-a creat o 

întreagă dezbatere în jurul său legată de continuarea statutului de membru al zonei euro. 

Capitolul al nouălea - Evoluții recente pe fondul crizei economice: Uniunea Bancară 

– a fost rezervat analizei proiectului denumit Uniunea Bancară, cu cei trei piloni ai săi: 

Mecanismul Unic de Supraveghere, Mecanismul Unic de Rezoluţie şi schema comună de 

garantare a depozitelor. La final, am prezentat situaţia statelor din afara zonei euro, în legătură 

cu care este reglementată o procedură specială, prin care acestea să poată lua parte la proiect.

  Ultimul capitol al tezei de doctorat, respectiv capitolul al zecelea – Concluzii 

generale și propuneri de lege ferenda– conține concluziile noastre cu privire la aspectele 

abordate în cadrul activității de cercetare. 

Nu în ultimul rând, contribuţia noastră cuprinde o serie de propuneri de lege ferenda, 

în vederea îmbunătăţirii cadrului juridic analizat. Normele juridice, în general, și cele ale 

Uniunii Europene, în special, au caracteristica de a fi într-o permanență adaptare și evoluție. 

Astfel, cum doi juriști pot gândi un anumit concept în două moduri diferite, orice cadru juridic 

este susceptibil de a fi îmbunătățit sau modificat într-o anumită formă care se dovedește, în 

practică, a nu fi cea mai bună alegere.    

Printre propunerile formulate, menționăm: 

a. forța juridică a avizelor adoptate de către Banca Centrală Europeană, în exercitarea 

obligaţiei de consultare a statelor membre în ceea ce privește actele cu incidenţă 

asupra activităţii Sistemului European al Băncilor Centrale 

Pornind de la obiectivul asigurării bunei funcționări a Sistemului European al Băncilor 

Centrale, apreciem că avizele adoptate de către Banca Centrală Europeană ar trebui, 

circumstanțiat de importanța aspectelor pe care se pronunță, să aibă forţă juridică obligatorie 

şi, prin urmare, să existe un mijloc prin care opinia instituției Uniunii Europene, să fie 

respectată de către statele membre. 

b. reglementarea principiului independenței băncii centrale 
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Analiza conceptului de independenţă a băncii centrale, la nivel teoretic şi practic, a 

relevat importanţa respectării acestui principiu, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel 

naţional. În contextul celor arătate, apreciem că, de lege ferenda, ar trebui să se ia în calcul 

posibilitatea reglementării lui, la nivel naţional, chiar prin Constituţie, care este actul juridic 

fundamental al unui stat. În acest fel, banca centrală ar avea o pârghie importantă de protejare 

împotriva potenţialelor încercări de influențare exercitate de către factorul politic. 

c. rolul băncilor centrale din afara zonei euro în cadrul procedurii de adoptare a 

deciziilor conexate activității Sistemului European al Băncilor Centrale  

Această propunere are în vedere identificarea unei modalități prin care băncilor 

centrale din afara zonei euro să li se confere un rol mai important în cadrul procedurii de 

adoptare a deciziilor, conexate activității Sistemului European al Băncilor Centrale. Atâta 

timp cât s-a găsit o modalitate ca statele din afara zonei euro să poată participa în Mecanismul 

Unic de Supraveghere, printr-un artificiu juridic, denumit cooperare strânsă și care, deși încă 

imperfect și neclar din punctul de vedere al funcționării în practică, permite încă din această 

fază preliminară statelor non-euro să cedeze atribuțiile în materie de supraveghere Băncii 

Centrale Europene, opinăm că ar trebui identificată, similar, o modalitate de participare 

semnificativă, în procesul de adoptare a deciziilor. 

d. problema apartenenței la zona euro 

În contextul analizei situației Greciei, pe fondul crizei economice, am arătat faptul că 

au avut loc dezbateri legate de continuarea statutului acesteia de stat membru al zonei euro. 

Dacă din punctul de vedere al utilității economice opiniile sunt împărțite, problema de ordin 

juridic care a rezultat a fost aceea dacă Tratatele Uniunii Europene permit ieșirea unui stat din 

zona euro, încercându-se identificarea unei soluții tehnice prin care s-ar putea realiza acest 

lucru.  

Problema constă în faptul că tratatul de la Lisabona a introdus, pentru prima dată la 

nivelul Uniunii Europene, clauza prin care s-a permis posibilitatea unui stat de a renunța la 

statutul de stat membru al Uniunii Europene, dar nu există nicio clauză care să reglementeze 

renunțarea la moneda unică.  

Propunerea de lege ferenda, desprinsă din analiza noastră, este aceea ca, la următoarea 

modificare a Tratatelor Uniunii Europene, să se reglementeze clar: 

- ce se întâmplă în situația în care un stat din Eurosistem se confruntă un timp îndelungat cu 

probleme de instabilitate economică, probleme care sunt de natură a afecta, inclusiv, 

celelalte state membre; 
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- în condițiile în care un stat membru al Uniunii Europene are prevăzută posibilitatea de a 

renunța la statutul de stat membru al Uniunii Europene, un stat membru, odată intrat în 

zona euro, mai poate sau nu să revină la moneda națională? Este sau nu o decizie 

ireversibilă?  

- în cazul în care se decide, pe rațiuni conexate interesului Uniunii Economice și Monetare, 

faptul că ridicarea derogării este o decizie irevocabilă, ar trebui clarificată modalitatea în 

care acest fapt se coroborează cu articolul care permite unui stat membru al Uniunii 

Europene să părăsească această construcție europeană.  

e. Neclarități referitoare la situația statelor din afara zonei euro care vor să participe la 

Uniunea Bancară 

Cercetarea, efectuată cu privire la proiectul Uniunii Bancare, a evidențiat o serie de 

neclarități referitoare la situația statelor din afara zonei euro, care vor să participe la Uniunea 

Bancară. În vederea clarificării tuturor problemelor existente în legislaţia privind Mecanismul 

Unic de Supraveghere, cu privire la acest subiect, apreciem că, la nivelul Uniunii Europene, ar 

trebui să se acorde o atenţie mai mare acestui aspect şi să se reglementeze, în detaliu, nu doar 

procedura de urmat în vederea aderării, dar şi modalitatea concretă în care se va desfăşura 

această cooperare.  

 Prin urmare, am propus dezvoltarea legislaţiei la nivelul Uniunii Europene în materie, 

prin adoptarea unui act care poate dobândi forma unui act cu caracter obligatoriu (decizie, 

regulament) sau forma unui act explicativ, fără caracter obligatoriu. 
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