Cuprins
Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară
(Prof. univ. dr. Florin Georgescu) ........................................................................... 1
Regimul redresării și rezoluției contrapărților centrale
(Dr. Hanna Lena Schweiss) ...................................................................................... 7
Rolul Băncii Naționale a României ca autoritate competentă în procesul
de pregătire a rezoluției instituțiilor de credit (Dr. Ianfred Silberstein) ................. 18
Prerogativele de sancționare ale Banco de España în cadrul Mecanismului
Unic de Supraveghere. Vedere generală și provocări
(Consilier juridic Carlos Bosque Argachal)........................................................... 26
Riscul în contractele de credit bancar. O abordare din perspectiva
Centrului de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul
financiar-bancar (Dr. Nela Petrișor) ...................................................................... 40
Practica recentă a Curții Europene de Justiție în cazul creditelor acordate
în valută străină pe teritoriul Ungariei și României
(Dr. Tibor Kovács, Teodora Ninof) ........................................................................ 53
Africa de Sud adoptă modelul de tip „Twin Peaks”
(Consilier general asistent Shenaaz Meer) ............................................................ 57
Acțiunea în declararea caracterului abuziv și în constatarea nulității
absolute a unor clauze dintr-un contract de credit încheiat
de un profesionist cu un consumator
(Judecător ICCJ Eugenia Voicheci) ....................................................................... 65
Legislația europeană de combatere a spălării banilor
(Prof. univ. dr. Thierry Bonneau) ........................................................................... 74
Controlul administrativ și judiciar al deciziilor UE de supraveghere
în sectorul bancar (Prof. univ. dr. José Carlos Laguna de Paz) ............................. 84
Inovaţia tehnologică în domeniul serviciilor financiare - repere privind
implicaţiile asupra politicilor globale în materia reglementării
şi supravegherii prudenţiale (Dr. Elena Georgescu) ............................................ 110
Impreviziunea în executarea contractului de credit (Av. Cristian-Ionuț Mușat) ...... 119
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale
(Director Direcția Juridică Bancpost S.A. Ciprian Chiorean) ............................ 130
Sectorul bancar din România – evoluții recente și perspective
pe termen mediu (Dr. Andrei Rădulescu) ............................................................. 143

VI

Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară

Controlul judiciar al politicii monetare a Băncii Centrale Europene
(Dr. Bernd Krauskof)............................................................................................ 152
Transformarea digitală a sectorului financiar: provocările reglementării
(Cercetător Pauline Bégasse de Dhaem) ............................................................. 156
Economia subterană/din umbră vs. economia neobservată. Scurtă retrospectivă
critică privind unele dintre cele mai recente evoluţii în materie
(Lector univ. dr. Dinu Nicolae) ............................................................................ 160
Protecția consumatorului în contextul evoluțiilor concurenței în sistemul bancar
din România (Consilier juridic Adelina Stan) ...................................................... 177

