
BANCA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

Nr. 15/10.09.2007 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR 

MOBILIARE 

Nr. 98/10.09.2007 

 
 

             
O R D I N  

pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr.6/8/10.09.2007 privind completarea Regulamentului Băncii 

Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 

privind tratamentul riscului de 

credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard 

 

 

Având în vedere necesitatea transpunerii prevederilor art.1 alin.(2) din Directiva 

2007/18/CE de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind excluderea unor şi includerea altor instituţii din sfera de aplicare şi 

tratamentul expunerilor faţă de băncile de dezvoltare multilaterală, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 087/28.03.2007, dispoziţiile art.126, art.278, art.384 şi 

ale art.385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, 

precum şi ale art.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de 

capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii,  

 

în temeiul prevederilor art.420 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 

privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.227/2007, ale art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii 

Naţionale a României, precum şi ale art.1, art.2 şi ale art.7 alin.(1), (3), (10) şi (15) din  

Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.514/2002, 
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modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul 

ordin: 

 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr. 6/8/10.09.2007 privind completarea Regulamentului Băncii 

Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 

privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii 

potrivit abordării standard, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

Art. 2 – Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art.1 vor fi publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.  

 

Art. 3 – Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor 

urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a României 

 

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU  

Preşedintele 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

 

GABRIELA ANGHELACHE 
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                                                                                                                                  ANEXĂ 
 
 

BANCA  NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR 

MOBILIARE 

 
 
 

Regulament nr. 6/8/10.09.2007 

privind completarea Regulamentului nr.14/19/14.12.2006 privind tratamentul riscului de 

credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard 

 

 

 

   Art. I – La articolul 19 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/14.12.2006 privind tratamentul 

riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării 

standard publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.1.033 bis/27.XII.2006, 

după litera l) se introduc literele m) şi n) cu următorul cuprins:  

 

“m) Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare (the International Finance 

Facility for Immunisation); şi 

n) Banca Islamică de Dezvoltare (the Islamic Development Bank).” 

 

Art. II – Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului BNR – CNVM 

nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de 

credit şi firmele de investiţii, prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 octombrie 

2007. 


