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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 4.06.2014 
COM (2014) 168 

 
 
 
 
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
           Comisiei de afaceri europene 
          Direcției pentru Uniunea Europeană 
  
            
          

PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Consiliu și Parlamentul Europen privind 
finanţarea pe termen lung a economiei europene  COM (2014) 168 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de  8.04.2014/5/E pentru 
examinarea pe fond, cu Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul 
Europen privind finanţarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168. 

 
Comisia invită Statele membre și Parlamentul European să sprijine 

inițiativele prezentate. Climatul de incertitudine și de risc, creat de criza financiară și 
economică recentă, a afectat atât cererea, cât și oferta de finanțare. Nivelul insuficient 
al finanțării pe termen lung a scos la iveală aspecte de ineficacitate ale pieței libere. 

 
La dezbaterea acestei Comunicări, au participat, în calitate de invitați, 

domnul Ion Ghizdeanu- Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, - 
domnul director Ion Drăgulin- Banca Națională a României și din partea Autorității 
de Supraveghere Financiară, domnul șef serviciu Marian Balaban. 

Reprezentanții instituțiilor mai sus menționate au prezentat membrilor 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci acțiunile propuse de Comisie: 

(1) mobilizarea surselor private de finanțare pe termen lung – 
Comisia va elabora  rapoarte cu privire la cerințele Regulamentului 
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privind cerințele de capital referitoare la finanțarea pe termen lung până în 
2014, respectiv, până în 2015;  
(2) buna utilizare a finanțelor publice – Comisia va încuraja și va 
monitoriza cooperarea băncilor naționale de promovare cu BEI sau cu alte  
bănci multilaterale de dezvoltare; 
(3) dezvoltarea piețelor de capital – Comisia va analiza dacă sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a permite crearea unei piețe 
secundare lichide și transparente de tranzacționare a obligațiunilor 
corporative în UE; 
(4) îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare - Serviciile 
Comisiei vor relansa dialogul dintre bănci și IMM-uri cu scopul de a 
îmbunătăți cunoștințele financiare ale IMM-urilor, îndeosebi răspunsul 
băncilor la cererea de împrumuturi;  
(5) atragerea surselor de finanțare privată pentru infrastructură -  
Serviciile Comisiei vor evalua informațiile existente cu privire la planurile 
și proiectele autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește 
investițiile în infrastructură; 
(6) îmbunătățirea finanțării durabile – Comisia va lua în considerare 
elaborarea unei propuneri de revizuire a Directivei privind drepturile 
acționarilor. 

 
În urma analizei materialelor prezentate,  în ședința din data de 3 iunie 

2014, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au luat act asupra măsurilor 
propuse de Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul Europen privind 
finanţarea pe termen lung a economiei europene, fiind de acord în privința faptului 
că finanțarea pe termen lung contribuie în mod fundamental la o creștere economică 
durabilă. 

 
 

 
P R E Ş E D I N T E                             S E C R E T A R 

 
      Gheorghe – Eugen NICOLĂESCU                 Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar,  
Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


