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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 

                 
PLx.801/2015                                                                                                                 4c-3/345/2015 
                                                                                                                                            19.11.2015                      
 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind dezvoltarea finanţării participative (crowdfunding) 

 
 

          În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege 
privind dezvoltarea finanţării participative (crowdfunding), transmis cu adresa PLx. 801 din 09 
noiembrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-3/345 din 10 noiembrie  2015.  
          Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare care sunt sesizate în fond. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat propunerea legislativă,  în şedinţa 
din 03 noiembrie  2015.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modalitatea de funcţionare a 
platformelor online de finanţare participativă, privind ofertele de  titluri financiare de tip capital sau 
creanţă şi a căror activitate se desfăşoară exclusiv prin intermediul unui site web. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de Lege, cu unele observaţii şi propuneri, 
aviz transmis cu adresa nr. 643 din 17 iunie 2015 
 Banca Naţională a României susţine acestă iniţiativă legislativă, conform punctului de 
vedere transmis cu adresa nr. 1147 din 18 noiembrie 2015, cu unele propuneri de revizuire şi 
modificare a textului, acesta fiind transmis şi Guvernului. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  
19 noiembrie 2015.                                                                                              

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 
favorabil iniţiativa legislativă sub rezerva însuşirii punctului de vedere al Băncii Naţionale a 
României. 

În raport de obiectul şi continutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 
              

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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