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RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor 

de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3)  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență cu 

proiectul de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii 

de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative.  

 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 

şedinţa din data de 07.06.2022.   

  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului juridic privind supravegherea prudențială aplicabilă societăților de servicii 

de investiții financiare (SSIF) prin transpunerea Directivei UE 2034/2019 privind 

supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 

87/2002/CE, 65/2009/CE, 61/2011/UE, 36/2013/UE, 59/2014/UE și 65/2014/UE.      

 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 

Lege menționat mai sus, în ședința cu prezență fizică și online din data de 20 iunie 

2022. La lucrările Comisiei  și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, 

conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitați, domnul 

Gheorghe Ovidiu Petru, Director General pentru Sectorul de Instrumente şi Investiţii 

Financiare în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară  și domnul Attila 

Gyorgy, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenți la lucrări au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor exprimate, să trimită Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma 

adoptată de Senat.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor organice. 

    

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 

 

          Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

          Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 


