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 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 12.11.2015     
Nr.  4c-2/955/27.10.2015 

 
       
 
   Comisiei de afaceri europene 

                  
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind propunerea de Regulament de stabilire a unor norme comune privind 
securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, 

transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și  a Regulamentelor (CE) 

 nr. 1060/2009  și (UE) nr. 648/2012  
E44/2015- COM (2015) 473 

 
În conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților,  republicat,  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost 
sesizată, pentru examinarea pe fond, cu propunerea de Regulament de stabilire a 
unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european 
pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a 
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009  și (UE) nr. 648/2012,  trimisă cu adresa 
nr.22/E din  22.10.2015  și înregistrată cu nr.4c-2/955/27.10.2015. 

 
Propunerea vizează modificarea cadrului de reglementare a 

securitizărilor în dreptul UE, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţele de capital 
pentru instituţiile de credit şi pentru firmele de investiţii care iniţiază, 
sponsorizează sau investesc în aceste instrumente, astfel încât să se prevadă un 
cadru de reglementare mai sensibil la riscuri pentru securitizările simple, 
transparente şi standardizate. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 
10.11.2015, și-au înregistrat prezența un număr de 31 deputați din totalul de 33 
de membri. 
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În urma dezbaterilor pe fond a propunerii de Regulament de stabilire a 

unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european 
pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a 
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009  și (UE) nr. 648/2012, membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci: 

 
- Au luat act de faptul că documentul emis de către Comisia 

Europeană este un document legislativ; 
 

- Au luat notă de măsurile propuse la nivelul Comisiei Europene; 
 

- Au luat act de măsurile ale Comisiei Europene  privind accentuarea 
relansării securitizării de înaltă calitate și promovarea investițiilor 
pe termen lung în infrastructură; 
 

- Apreciază că, în prezent, legislația europeană în vigoare este 
aplicată de instituțiile de credit din țara noastră; 

 

- Dat fiind domeniul specific și relativ nou de reglementare al 
securitizărilor și intenția modificării cadrului legislativ al 
cerințelor de capital pentru instituțiile de credit, vor trebui urmărite 
interferențele dintre aceste procese legislative precum și impactul 
acestora aspra realizării obiectivului de stimulare a creditării, în 
contextul specific de piață al României. 

 
 
  R A P O R T O R 

  Deputat, Florin GHEORGHE 

 
 

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

         Viorel ȘTEFAN                        Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
Redactat: Consilier, Luminiţa Ana Ghiorghiu 
 


