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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind stabilirea 

unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii 

de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, trimis cu adresa nr. PLx. 406/2022, din  27 

iunie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

valentina.rotaru
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 

octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă 

pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 

2019/1937 

 

 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 

de privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 

al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii 

europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. 

(9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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

din 22 iunie 2022. 

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

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.    

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea de măsuri pentru punerea 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consilului 

din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru 

afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, 

în vederea promovării serviciilor de finanțare participativă la nivel transfrontalier, pentru a 
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facilita accesul platformelor de finanțare participativă la întreaga piață internă a Uniunii 

Europene, printr-o autorizație unică bazată pe un singur set de reguli.  

Regulamentul european stabilește cerințe uniforme privind prestarea de servicii de 

finanțare participativă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește organizarea, 

autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțate participativă, funcționarea 

platformelor de finanțare participativă, precum și în ceea ce privește transparența și 

comunicările publicitare în legătură cu pretarea de servicii de dinanțare participativă din 

Uniune.         

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu prezență fizică și online din data de 28 

iunie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat prezența 

conform listelor de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, doamna Boni 

Florinela Cucu – director general al Direcției Generale Relații Financiare Internaționale din 

cadrul Ministerului Finanțelor și doamna Mirela Ciuvăț, șef serviciu, din cadrul Autorității 

de Supraveghere Financiară.  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au hotărât, 

în ședința din data de 28 iunie 2022,  cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună 

plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege privind 

stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni 

de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, în forma adoptată de Senat.  

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 


