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                                                  A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de 

finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a  

Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937 

 
 

           În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de 

servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937 (PLx 406/2022), 

transmis cu adresa nr. PL-x 406 din 27 iunie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/363 din  

27 iunie 2022.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 

privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi 

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937, 

cu respectarea prevederilor art. 76 alineatul (1) din Constituția României, 

republicată, în şedinţa din 22 iunie 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 
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  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 6 septembrie 2022. 

                 Inițiativa legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare 

participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a 

Directivei (UE) 2019/1937. Regulamentul a fost elaborat cu scopul de a promova 

serviciile de finanţare participativă la nivel transfrontalier, pentru a facilita 

exercitarea libertăţii de a presta şi de a beneficia de aceste servicii pe piaţa internă 

UE, având în vedere faptul că la nivelul mai multor state membre există deja un 

cadru naţional de reglementare a finanţării participative, adaptat la caracteristicile şi 

nevoile pieţelor locale şi ale investitorilor locali, iar diferenţele dintre normele de 

drept intern ale ficărui stat membru sunt de natură să obstrucţioneze prestarea 

transfrontalieră de servicii de finanţare participativă, având un efect direct asupra 

funcţionării pieţei interne a Uniunii Europene pentru aceste servicii. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 580 din 23 mai 2022, precum și avizul favorabil 

al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 2814 din                                  

10 mai 2022. 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de 

servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937, în forma 

adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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