
 1/3 
 

 

 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
 

• sprijinirea unei redresări economice verzi, digitale, favorabile 

incluziunii și reziliente prin asigurarea unei finanțări mai accesibile 

pentru întreprinderile europene;  

PROIECT DE OPINIE 
 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  O uniune a piețelor de capital 
pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune 

[COM (2020) 590] 

 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu COMUNICAREA COMISIEI 

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O uniune 

a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune. 

Obiectul comunicării privește un nou plan de acțiu ne privind Uniunea 

Piețelor de Capital  care conține 16 propuneri legislative și non-legislative, grupate 

în jurul a 3 obiective principale:   
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• transformarea UE într-un loc și mai sigur  unde cetățenii pot face 

economii și investiții pe termen lung  

•  integrarea piețelor naţionale de capital într-o veritabilă piață unică. 
 

Luând în considerare  Nota primită de la Ministerul Afacerilor Externe, Fişa 

de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană şi punctul de vedere al 

Ministerului Finanţelor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în 

conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) şi ale art. 174 alin. (1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările ulterioare, adoptă 

prezentul proiect de opinie: 

 au luat act că această Comunicare este un document de consultare și este 

un document nelegislativ; 

 înţeleg importanţa Uniunii Pieţelor de Capital şi au luat act de poziţiile 

diverselor instituţii europene; 

  au luat la cunoştinţă despre cele trei obiective cheie ale noului Plan de 

acțiune privind Uniunea Piețelor de Capital și anume sprijinirea  

redresării economice ecologice, digitale, inclusive și reziliente, făcâ nd 

finanțarea mai accesibilă companiilor europene; transformarea UE într-

un loc și mai sigur p entru cetățeni pentru a economisii și a investitii pe 

termen lung; integrarea piețelor naționale de capital într -o piață unică 

autentică; 

 au luat act de măsurile propuse de COM că se înscriu în nota graduală 

de completare a arhitecturii Uniunii Pie țelor de Capital; 

 au luat la cunoştinţă despre lista de măsuri, propusă de Comisie, menite 

să înregistreze progrese în direcţia finalizării UPC; 

Prin urmare, traziţia către o uniune a pieţelor de capital rămâne o reformă 

structurală pe termen lung, care priveşte întreaga Uniune Europeană şi care 

necesită timp, efort, resurse, dar mai ales un angajament politic ferm. 
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 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 07 aprilie 

2021, a hotărât cu majoritate de  voturi să transmită prezentul document Comisiei 

pentru afaceri europene pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 

 Şef serviciu, 
                                                                                                                    Giorgiana Ene 

 
 

  Expert parlamentar, 
Andreea-Larisa Vlasin 
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