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PROIECT DE OPINIE 
 

privind comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca 
centrala europeana, Comitetul economic si social european si Comitetul 

regiunilor  „Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea 
pieţelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare” 

COM (2017) 542 
 

 
     În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 

Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe 
fond privind comunicarea Comisie catre Parlamentul European, Consiliu, Banca 
centrala europeana, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor  
„Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de 
capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare”COM (2017) 542” 
 

Comunicarea prezintă masuri pentru a accelera convergenta in materie de 
supraveghere pe toate segmentele pietei si pentru a face progrese in directia unei 
supravegheri centralizate si unice pe pietele de capital. Acestea constituie primele 
masuri legislative menite sa consolideze in continuare rolul de lider al UE in 
domeniul investitiilor si al finantarii durabile si sa gestioneze oportunitatile si 
provocarile generate de FinTech. 
                Comisia Europeana si-a stabilit ca prioritate finalizarea Uniunii bancare 
(UB) si introducerea tuturor elementelor constitutive pentru crearea unei Uniuni a 
pietelor de capital (UPC) pana in 2019. 

In prezent, cu cateva exceptii, pietele de capital ale UE sunt supravegheate 
la nivel national. Comisia Europeana considera ca esentiala consolidarea capacitatii 
autoritatilor europene de supraveghere (AES) de a asigura o supraveghere coerenta si 
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o aplicare uniforma a cadrului unic de reglementare. Supravegherea directa de catre 
Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (AEVMP) ar putea contribui 
in mod semnificativ la asigurarea unei supravegheri coerente si reprezinta un prim 
pas concret catre o autoritate europeana unica de supraveghere a pietelor de capital. 

Totodata, se doreste consolidarea rolului Autoritatii Bancare Europene 
(ABE)  in promovarea convergentei in materie de supraveghere in sectorul bancar al 
UE cat si imbunatatirea structurii de guvernanata a Comitetului European pentru Risc 
Sistemic (CERS) care sa asigure proceduri mai rapide. 

Autoritatile europene de supraveghere (AES) vor stabili prioritatile de 
supraveghere la nivelul UE si vor verifica coerenta programelor de lucru ale fiecarei 
autoritati de supraveghere cu prioritatile UE. AES-urile vor monitoriza practicile 
autoritatilor nationale in ceea ce priveste actorii de pe piata financiara, cum ar fi: 
bancile si societatile de investitii, administratorii de fonduri, pentru a asigura ca 
riscurile sunt gestionate in mod corespunzator, precum si pentru a preveni eludarea 
normelor. 

Finantarea AES se va face independent de autoritatile nationale de 
supraveghere, in timp ce bugetul UE va continua sa contribuie la bugetul AES, restul 
necesarului de finantare va fi asigurat prin contributii din partea sectorului financiar. 

Autoritatea de supraveghere europeana (AES) va acorda prioritate 
programului FinTech al UE si vor coordona initiativele nationale pentru promovarea 
inovarii si consolidarea securitatii cibernetice. Acestea vor tine cont de inovatiile 
tehnologice in toate sarcinile pe care le vor indeplini. 
 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 
07.11.2017, și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați din totalul de 25 de 
membri. 

La dezbaterea comunicării au participat, în calitate de invitaţi,  reprezentanţi 
ai Bancii Nationale a Romaniei si ai Autoritatii de Supraveghere Financiara . 

 
În urma dezbaterii comunicării Comisie catre Parlamentul European, 

Consiliu, Banca centrala europeana, Comitetul economic si social european si 
Comitetul regiunilor „Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida 
uniunea pieţelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în 
schimbare”COM (2017) 542, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

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

 
• Au luat act de principalele elemente propuse de Comisie pentru un cadru 

                         de supraveghere consolidat care presupun urmatoarele:                                      
 -consolidarea competentelor de care dispun in prezent AES pentru a 
asigura convergenta in materie de supraveghere, de exemplu prin 
intermediul unor evaluari independente ale activitatilor autoritatilor 
nationale, printr-un nou rol in stabilirea prioritatilor la nivelul UE in 
materie de supraveghere si prin interventia timpurie in cazurile unui posibil 
arbitraj de reglementare; 
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 -AEVMP va primi date privind tranzactiile direct de la participantii la 
piata si va avea un rol sporit in materie de coordonare, urmand sa devina 
un centru de investigare pentru cazurile de abuz de piata cu o componenta 
transfrontaliera; 
 -Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale (AEAPO) 
va avea un rol mai important in coordonarea autorizarii modelelor interne 
de masurare a riscurilor ale societatilor de asigurare si de reasigurare; 
 -formarea unei baze solide pentru guvernanta si finantarea AES, care sa 
includa un Consiliu executiv independent; 
 -sporirea eficientei supravegherii macroprudentiale si adaptarea cadrului 
de supraveghere pentru a valorifica potentialul FinTech. AES va trebui sa 
tina seama de aspectele legate de inovare si de progresul tehnologic in 
indeplinirea atributiilor lor; 
 

                 Comisia pentru buget, finante si banci, intrunita in sedinta din 7 noiembrie 
2017, a hotarat cu unanimitate de voturi sa adopte prezentul document care va fi 
transmis Comisiei pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de 
examinare parlamentara. 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Viorel STEFAN 
 

  

 
 
 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Radu Ciuperceanu 
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