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În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 
Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe 
fond cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor – Uniunea piețelor de capital - Accelerarea reformelor COM(2016)601. 

 
Comunicarea prezintă planul de acțiune privind uniunea pieţelor de capital 

şi stabileşte principalele  modificări care sunt necesare pentru consolidarea pieţelor de 
capital ale Uniunii Europene. 

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

18.09.2016, și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați din totalul de 29 de 
membri. 

La dezbaterea comunicării au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi 
ai Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

 
În urma dezbateri Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
Bucureşti,     19.10.2016 
Nr. 4c-2/625 
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Comitetul Regiunilor – Uniunea piețelor de capital - Accelerarea reformelor 
COM(2016)601, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

 
• Au luat act de faptul că documentul are caracter nelegislativ; 

 
• Au luat notă de observaţiile Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

respectiv: 
 

Scopul comunicării: 
 
Planul de acţiune privind uniunea pieţelor de capital (CMU) stabileşte 

principalele modificări care sunt necesare pentru consolidarea pieţelor de capital ale 
UE. 

Acest proiect important ce a fost lansat în 15 iulie 2014 de către 
Preşedintele Comisiei Europene (COM), Jean Claude Juncker, reprezintă o 
componentă a planului de investiţii anunţat de preşedintele COM în noiembrie 2014 
în vederea majorării gradului de finanţare a economiilor statelor membre Uniuneii 
Europeane, fiind şi una dintre priorităţile fostului comisar european pentru stabilitate 
financiară, servicii financiare şi uniune a pieţelor de capital (DIGI FISMA), Jonathan 
Hill, înlocuit din iunie 2016 de Valdis Dombrovskis (vicepreşedintele COM). 

Acest al 3-lea Pilon cuprinde şi un plan destinat să mobilizeze peste 315 de 
miliarde de euro pentru investiţii în Europa (denumit EFSI - European Fund for 
Strategic Investments) cu scopul de a relansa creşterea economică, bazându-se în 
special pe fonduri cu capital privat. Se aduc în discuţie realizările şi provocările 
acestuia şi impactul asupra industriei fondurilor de investiţii. Fondul European 
pentru Investiţii Strategice (FEIS) va contribui la finanţarea economiei prin atragerea 
unei sume de 315 miliarde Euro de la investitori privaţi şi statele membre UE, în 
condiţiile în care 60 miliarde Euro reprezintă doar garanţii ale COM aduse la suma 
de 21 miliarde Euro obţinută direct din bugetul UE. 

 
Principiile cheie care se află la baza CMU: 
 
 Maximizarea beneficiilor pe care piaţa de capital este capabilă să le 

genereze pentru economie, prin dezvoltare durabilă şi creare de locuri de 
muncă; 
 Crearea unei pieţe unice de capital aferentă tuturor celor 28 state 

membre prin înlăturarea barierelor pentru investiţiile transfrontaliere la nivelul 
UE; 
 Construirea pe temelii solide a stabilităţii financiare a UE, prin 

instituirea unui cadru unic de reglementare pentru serviciile financiare care 
este eficient si aplicat in mod unitar; 
 Asigurarea unui nivel suficient de protecţie a consumatorilor şi 

investitorilor; 
 Sprijinirea atragerii spre UE a investiţiilor din afara acesteia şi creşterea 

competitivităţii la nivelul UE. 
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Stadiul realizării obiectivelor planului de acţiune CMU: 
 
 emiterea unui regulament de amendare a legislaţiei comunitare privind 

domeniul Fondurilor de capital privat (EuVECA) şi de antreprenoriat social 
(EuSEF) - Q3 2016 - în curs de realizare; 
 reducerea procedurilor administrative şi de aprobare pe care societăţile 

trebuie să le parcurgă pentru întocmirea prospectelor de oferte publice, prin 
revizuirea Directivei privind prospectul, respectiv Directiva 71/2003/EC, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 impulsionarea creării unor produse financiare securitizate de înaltă 

calitate, prin stabilirea unor standarde ridicate privind procesele, 
predictibilitatea juridică şi comparabilitatea între instrumentele de securitizare, 
printr-un grad mai ridicat de standardizare a produselor; 
 revizuirea cadrului legal în materie de restructurare a întreprinderilor şi 

oferirea unei a doua şanse antreprenorilor. Aceste două elemente constituie 
baza unui cadru adecvat în materie de insolvenţă; 
 analiza regimurilor de impozitare ce pot reprezenta obstacole în calea 

dezvoltării pieţelor transfrontaliere de capital; 
 examinarea propunerilor pentru un produs de pensii private la nivelul 

UE, care să fie simplu, eficient şi competitiv; 
 sprijinirea dezvoltării pieţelor de obligaţiuni garantate în întreaga UE; 
 accelerarea eforturile de eliminare a barierelor în mediul post-

tranzacţionare; 
 îmbunătăţirea convergenţei în supraveghere pieţelor de capital în UE. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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