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Articolul 218 
[ Practică judiciară] [ Comentarii reviste] 
(1) 
Banca Naţională a României poate să schimbe informaţii cu: 
a) 
autorităţile responsabile cu supravegherea altor organizaţii financiare, a întreprinderilor de asigurare şi a 
pieţelor financiare din România şi din celelalte state membre; 

La data de 23-12-2013 Lit. a) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 
decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. 

a^1) 
autorităţile sau organismele responsabile cu menţinerea stabilităţii sistemului financiar în statele 
membre, prin utilizarea reglementărilor macroprudenţiale; 

La data de 23-12-2013 Lit. a^1) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 
din 23 decembrie 2013. 

a^2) 
autorităţile sau organismele de reorganizare care au ca scop protejarea stabilităţii sistemului financiar; 

La data de 23-12-2013 Lit. a^2) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 
din 23 decembrie 2013. 

a^3) 
sistemele de protecţie contractuală sau instituţională astfel cum sunt menţionate la art. 113 alin. (7) din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

La data de 23-12-2013 Lit. a^3) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 
din 23 decembrie 2013. 

b) 
organismele din România şi din celelalte state membre, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor 
de credit, precum şi în alte proceduri similare; 
c) 
auditorii financiari, din România şi din celelalte state membre, ai instituţiilor de credit, firmelor de 
investiţii, întreprinderilor de asigurare, precum şi ai altor instituţii financiare. 
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La data de 23-12-2013 Lit. c) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de pct. 154 al art. VIII din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 
din 23 decembrie 2013. 

d) 
autorităţile din statele membre responsabile cu supravegherea entităţilor raportoare enumerate la art. 2 
alin. (1) pct. 1 şi 2 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru a asigura 
respectarea directivei respective. 

La data de 15-07-2020 Alineatul (1) din Articolul 218 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost 
completat de Articolul V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 iulie 2020 

(2) 
Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România, prevăzuţi la alin. (1) pot să schimbe 
informaţii cu autorităţi competente din celelalte state membre. 
(3) 
Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) şi (2) are în vedere exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale 
Băncii Naţionale a României, ale autorităţilor competente din alte state membre şi ale autorităţilor, 
organismelor şi auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1). 
(4) 
Banca Naţională a României poate să furnizeze organismelor care administrează scheme de garantare a 
depozitelor şi scheme de compensare a investitorilor, din România şi din alte state membre, informaţii 
necesare exercitării funcţiilor acestora. 

La data de 23-12-2013 Alin. (4) al art. 218 a fost modificat de pct. 154 al art. VIII din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 
2013. 

(5) 
Informaţiile primite de autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România potrivit prevederilor 
alin. (1) şi (3) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. 
(6) 
Banca Naţională a României schimba informaţii cu autorităţile, organismele şi auditorii financiari din alte 
state membre, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), numai dacă informaţiile primite de respectivele 
autorităţi, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului 
profesional similare celor prevăzute la art. 214. 
(7) 
Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România schimba informaţii cu autorităţile 
competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), numai dacă informaţiile primite 
de respectivele autorităţi competente sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional 
similare celor prevăzute la art. 214. 
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