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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 

2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată cu adresa nr. 23/E, la data de 
18.09.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii asupra 
propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI  privind fondurile de piaţă monetară E 84-s/2013 – COM (2013) 
615. 

Obiectivele generale ale propunerii sunt cele privind consolidarea 
stabilității financiare în cadrul pieței interne, respectiv creșterea protecției 
investitorilor în fondurile de piață monetară (FPM), prin asigurarea unei lichidităţi 
corespunzătoare pentru a face față cererilor de răscumpărare ale investitorilor şi 
transformarea structurii FPM astfel încât promisiunea de stabilitate să poată rezista la 
condiții nefavorabile de piață. 

Propunerea de regulament va permite administratorilor de fonduri să 
cunoască mai bine baza de investitori, iar în acelaşi timp se garantează că FPM vor 
investi în active diversificate şi de calitate. 
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Analizând textul propunerii și opiniile invitaților prezenți la dezbateri 
membrii Comisiei au constatat că aceasta are caracter legislativ şi face obiectul 
controlului parlamentar al subsidiarităţii. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au participat, în calitate 

de invitați, doamna Mihaela Popescu – Secretar I în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, domnul Marian Balaban- Șef serviciu la Autoritatea Națională pentru 
Supraveghere - Direcţia Reglementare – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor 
Financiare (SIIF), Beatrice Dragomir- consilier juridic și domnul Ion Drăgulin – 
director din cadrul Băncii Naționale a României. 

 
Domnul Marian Balaban a informat Comisia că pe palierul legislativ 

naţional, în conformitate cu Instrucţiunea nr.1/2012 privind organismele de 
plasamente colective monetare (OPC monetare), orice OPC respectiv organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) care utilizează în denumirea sa 
sintagme de tipul fond monetar sau fond de piaţă monetară, are obligaţia să se 
autorizeze la A.S.F. sub această titulatură, fiind obligat să respecte anumite condiţii 
legate de eligibilitatea instrumentelor pieţei monetare în care investeşte (calitate, 
scadența medie ponderată, durata de viaţă medie ponderată). 

În prezent, pe piaţa de capital din România, A.S.F. a autorizat un singur 
FPM, respectiv ERSTE Monetar (care la finele lunii august 2013, avea rezerve 
adecvate de lichidități (VAN) de cca. 33,5 mil. Lei, un număr de 579 de investitori şi 
o cotă de piaţă de 0,2%). 

Domnul Marian Balaban a subliniat că, din punct de vedere al Direcţiei 
Reglementare – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (DR-SIIF), 
prevederile propunerii de Regulament privind FPM introduc cerinţe mult mai stricte 
pentru administratorii de OPC care optează pentru distribuirea de titluri de participare 
sub titulatura de FPM. 

Comisia privind FPM nu a identificat implicații pentru bugetul UE. 
Astfel, nu va fi necesară o finanțare suplimentară sau posturi suplimentare pentru ca 
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) deoarece aceste 
sarcini fac parte deja din activitățile consacrate ale ESMA.  

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 15 octombrie 2013, a hotărât, cu majoritate de voturi, că propunerea de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI  
privind fondurile de piaţă monetară, este conformă cu principiul subsidiarităţii.  
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