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PROIECT DE OPINIE 
asupra  

Comunicării  Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Consiliul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii 

piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul  
COM(2018) 114 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
 republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a fost sesizată pentru dezbaterea pe fond cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Consiliul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii piețelor de capital 
până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul – COM(2018) 114. 
 
 Prezenta Comunicare a Comisiei Europene vine în contextul în care aceasta și-
a fixat ca  prioritate finalizarea Uniunii Bancare și întreprinderea tuturor măsurilor 
în vederea finalizării proiectului Uniunii Piețelor de Capital până în 2019. 
 În prezenta Comunicare, Comisia Europeană face propuneri plecând de la 
progresele înregistrate de la lansarea Uniunii Piețelor d e Capital (2015) și până în 
prezent, propuneri care au ca scop nu numai stimularea pieței transfrontaliere a 
fondurilor de investiții, dar și  promovarea obligațiunilor garantate pe piața UE ca o 
sursă de finanțare alternativă pe termen lung; crearea acestui instrument financiar 
urmănd să aibă ca efect creșterea gradului de încredere a investitorilor în cazul 
tranzacțiilor transfrontaliere. În acest sens, Comisia propune elaborarea unei 
Directive care să cuprindă norme comune COM(2018)92 și o propunere de 
regulament privind obligațiunile garantate COM(2018)110. 
 In viziunea Comisiei Europene, obligațiunile garantate reprezintă instrumente 
financiare acoperite de un grup separat de împrumuturi, fiind considerate instrumente 
benefice nu numai pentru că finanțea ză împrumuturi, ci și pentru că sunt deosebit de 
sigure, singurul aspect care va îngreuna utilizarea acestor instrumente financiare fiind 
fragmentarea Uniunii datorită frontierelor naționale și practicilor diferite în cadrul 
statelor membre ale UE.  
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 Comisia europeană propune concentrarea atenției pe dezvoltarea a trei piloni, 
respectiv: 

1. Valorificarea la maxim a pieței unice prin întreprinderea unor noi măsuri. 
2. Sprijinirea întreprinderilor și a antreprenorilor prin elaborarea un or norme 

simplificate. 
3. Eficientizarea supravegherii piețelor de capital din UE. 

  
 Luând în considerare nota Ministerului Afacerilor Externe, 
 Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, 
 Luând în considerare prezentarea Autorită ții de Supraveghere Financiară, 
  
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 172 
alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de opinie: 
 

  Membrii comisiei au luat act de faptul că este un document cu caracter 
nelegislativ; 

 Membrii comisiei au luat act de poziția Autorității de Supraveghere 
Financiară care susține că pe termen lung, va fi necesar să se ofere un 
impuls puternic pentru funcționarea eficace a uniunii piețelor de capital, 
prin consolidarea celor trei piloni, men ționați mai sus; 

 Termenul propus, anul 2019, presupune accelerarea ritmului 
negocierilor, definitivarea documentelor de poziție, în condițiile în care 
măsurile propuse au un impact semnificativ asupra cadrului legislativ 
național. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat că, pentru promovarea 
acestui proiect european de creare/consolidare a uniunii piețelor de capital, urm ează 
să se implice activ, prin intermediul grupurilor de lucru la care este parte.  

 
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 08 mai 2018, 
având prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu majoritate de voturi 
să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, 
pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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