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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 12.11.2015     
Nr. 4c-2/955 

 
 
 
         Comisiei de afaceri europene 

 
 

                     
PROIECT DE OPINIE 

asupra 
 Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de 

creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și 
standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 
2011/61/UE,  precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr. 

648/2012  - E 43-s/2015 – COM (2015) 472 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată, pentru examinarea pe fond și pentru verificarea conformării cu 
principiul subsidiarității și proporționalității, cu Propunerea de REGULAMENT 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a 
unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european 
pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE,  precum și a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr. 648/2012, trimisă cu adresa 
nr.22/E din  22.10.2015 și înregistrată cu nr.4c-2/955/27.10.2015. 
 

Propunerea de regulament este o componentă a uniunii pieţelor de 
capital şi parte a planului de investiţii pentru Europa. de a dezvolta un cadru 
comun solid în materie  de securitizare pentru toţi participanţii şi identificarea 
unui subset de tranzacţii care să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate 
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pentru securitizările simple, transparente şi standardizate. Subsetul de tranzacţii 
urmăreşte:  

(1) relansarea pieţelor pe o bază mai sustenabilă, astfel încât 
securitizările să poată funcţiona ca un canal de finanţare eficace a economiei; 
                 (2) transferarea eficientă şi eficace a riscurilor către o gamă largă de 
investitori instituţionali şi către bănci;  

(3) funcţionarea securitizării ca mecanism de finanţare eficace pentru 
unii investitori pe termen lung şi pentru bănci;  

(4) protejarea investitorilor şi gestionarea riscului sistemic prin 
evitarea reproducerii modelelor deficitare de tipul „iniţiază şi distribuie". 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

10.11.2015, și-au înregistrat prezența un număr de  31 deputați din totalul de 33 
de membri. 

 
 În urma dezbaterii Propunerii de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unor 
norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o 
securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) 
nr.1060/2009 și (UE) nr. 648/2012, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci:   

- Au apreciat că propunerea este conformă cu principiile 
subsidiarităţii și proporționalității deoarece obiectivul propunerii 
nu poate fi atins într-o măsură suficientă prin acţiuni individuale ale 
statelor membre şi poate fi îndeplinit mai eficient la nivelul Uniunii 
Europene; 
 

- Au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia 
Europeană este un document legislativ; 
 

- Au luat notă de măsurile propuse la nivelul UE; 
 

- Sunt de acord că propunerea legislativă ar avea consecințe limitate 
asupra bugetului UE; 

 
- Consideră că se impune o cooperare strânsă între instituţiile de 

reglementare responsabile: Banca Națională a României, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară și Ministerul Finanțelor 
Publice; 
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- Sunt de acord cu Comisia Europeană care consideră că nu este 
necesar să se întocmească un Plan de punere în aplicare a acestor 
măsuri complexe deoarece instrumentul juridic propus este un 
regulament, care se bazează într-o mare măsură pe legislația 
existentă a UE. 

 
 
 
 
  R A P O R T O R, 

 Deputat, Florin GHEORGHE 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: 
Consilier, Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


