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I. CONTEXT 

 Integrarea financiară se află în centrul pieței unice a UE și a Uniunii economice și 

monetare (UEM), aducând importante beneficii economice zonei euro în ansamblul său. Comisia 

Europeană și-a stabilit ca prioritate finalizarea Uniunii bancare (UB) și introducerea tuturor 

elementelor constitutive pentru crearea unei Uniuni a piețelor de capital (UPC) până în 2019.  

 În 2015, Comisia Europeană a lansat Planul de acțiune privind o uniune a piețelor de 

capital pentru a contribui la crearea unei piețe unice veritabile a capitalurilor în UE. Planul de 

acțiune menționat este un pilon esențial al Planului de investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan 

Juncker”.  

 Planul de acțiune privind UPC are la bază următoarele principii:  

 aprofundarea integrării financiare și intensificarea concurenței în domeniu; 

 crearea mai multor oportunități pentru investitori; 

 asigurarea legăturii dintre finanțare și economia reală, prin favorizarea surselor de 

finanțare nebancare; 

 asigurarea unui sistem financiar mai solid și mai rezilient. 

 În discursul său privind starea Uniunii, rostit la 13 septembrie 2017, președintele Comisiei 

Europene, dl. Jean Claude Juncker, a subliniat importanța Uniunii piețelor de capital (UPC) și a 

unei piețe interne mai puternice. Consiliul European și Parlamentul European au solicitat, de 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=555
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_ro


2 

asemenea, în repetate rânduri finalizarea UPC. Comisia Europeană face acum un pas important 

către consolidarea uniunii piețelor de capital (UPC), prin promovarea surselor alternative de 

finanțare și prin eliminarea barierelor din calea investițiilor transfrontaliere. UPC va promova 

partajarea riscurilor la adresa stabilității financiare cu sectorul privat european. 

 În luna iunie 2017, în evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea 

piețelor de capital, Comisia a prezentat progresele realizate până în prezent în ceea ce privește 

punerea în aplicare a planului de acțiune și a stabilit calendarul pentru noi acțiuni. În acest 

context, Comisia Europeană a anunțat că va publica, în primul trimestru al anului 2018, mai multe 

propuneri legislative, în special referitor la fondurile de investiții, obligațiunile garantate și 

soluționarea litigiilor. Pachetul actual conține toate aceste propuneri. 

 Pornind de la progresele deja înregistrate de la lansarea UPC în 2015, propunerile actuale ale 

Comisiei Europene au scopul de a stimula piața transfrontalieră a fondurilor de investiții, vor 

promova piața UE a obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare pe termen lung și vor asigura 

investitorilor o mai mare certitudine în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere cu valori mobiliare și 

creanțe.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR  

 Principalul aspect de noutate al noilor propuneri privind UPC îl constituie obligațiunile 

garantate europene. Astfel, Comisia Europeană propune norme comune - prevăzute într-o 

propunere de directivă, [COM(2018)92] și o propunere de regulament, [COM(2018)110] - 

privind obligațiunile garantate.  

 Având o valoare emisă de cca. 2.100 miliarde euro, aceste instrumente financiare alcătuiesc, 

în prezent, una dintre cele mai mari piețe ale titlurilor de datorie (obligațiuni) din UE. Băncile 

europene sunt deja lideri mondiali pe această piață, care reprezintă o sursă importantă de finanțare 

pe termen lung în numeroase state membre ale UE.  

 Obligațiunile garantate reprezintă instrumente financiare acoperite de un grup separat de 

împrumuturi. Acestea sunt considerate benefice nu numai pentru că finanțează împrumuturi 

eficace din punctul de vedere al costurilor, ci și pentru că sunt deosebit de sigure. Cu toate 

acestea, piața UE este considerată ca fiind fragmentată actualmente de frontierele naționale, 

existând diferențe practice între statele membre ale UE.  

 Normele propuse se bazează pe standarde de înaltă calitate și pe cele mai bune practici. 

Acestea vizează creșterea gradului de utilizare a obligațiunilor garantate ca sursă de finanțare 

stabilă și eficace din punctul de vedere al costurilor pentru instituțiile de credit, în special pe 

piețele mai puțin dezvoltate. De asemenea, acestea vor pune la dispoziția investitorilor o gamă 

mai largă de oportunități de investiții sigure. În același timp, propunerea vizează reducerea 

costurilor îndatorării pentru economie în general. Comisia Europeană estimează că valoarea 

anuală a economiilor globale potențiale pentru debitorii din UE s-ar situa între 1,5 miliarde euro și 

1,9 miliarde euro.  

 

 Distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții  

 Fondurile de investiții reprezintă un instrument important de canalizare a economiilor private 

în economie și de creștere a posibilităților de finanțare pentru întreprinderi.  

 Piața fondurilor de investiții din UE s-ar ridica la cca. 14.3 mii de miliarde euro. Cu toate 

acestea, Comisia Europeană consideră că aceasta încă nu și-a atins potențialul maxim. Puțin peste 

o treime (37 %) din organismele de plasament (cunoscute abreviat ca: OPCVM-uri) și circa 3 % 

din fondurile de investiții alternative (denumite: FIA-uri) sunt înregistrate pentru vânzare în mai 

mult de trei state membre ale UE. Această situație este cauzată, printre altele, de barierele de 

reglementare care împiedică în prezent distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-92_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-110_en
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 Propunerea actuală a experților Comisiei Europene vizează înlăturarea acestor bariere pentru 

toate tipurile de fonduri de investiții, astfel încât distribuția transfrontalieră să devină mai simplă, 

mai rapidă și mai ieftină. Concurența sporită urmează să ofere investitorilor mai multe opțiuni și 

un mai bun raport calitate-preț, garantând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a 

investitorilor.  

  

 Legea aplicabilă tranzacțiilor transfrontaliere cu creanțe și titluri de valoare  

 Cesiunea unei creanțe (financiare) se referă la o situație în care un creditor transmite dreptul 

său de a încasa o creanță unei alte persoane. Acest sistem este utilizat de întreprinderi pentru a 

obține lichidități și acces la credite. În prezent, nu există securitate juridică cu privire la legea 

națională care se aplică pentru a stabili cine deține o creanță după ce acesta a fost cesionată într-

un caz transfrontalier.  

 Noile norme propuse în cadrul pachetului recent publicat, (respectiv în cadrul COM(2018) 

96), stabilesc mai clar care este legea în temeiul căreia vor fi soluționate litigiile de acest tip: ca 

regulă generală, ar urma să se aplice legea țării în care își au reședința obișnuită cedenții, 

indiferent care este statul membru ale cărui instanțe sau autorități examinează cazul. Această 

propunere ar promova mai bine investițiile transfrontaliere, accesul la credite mai ieftine și va 

preveni riscurile sistemice.  

 Comisia a mai clarificat, de asemenea, și ce lege națională se aplică pentru a stabili cine 

deține un titlu de valoare în cadrul unei tranzacții transfrontaliere. Securitatea juridică sporită va 

promova investițiile transfrontaliere, accesul la credite mai ieftine și integrarea pieței de capital în 

UE.  

 

III. POZIŢII ALE ALTOR INSTITUŢII 

Comisia Europeană este încrezătoare că adoptarea rapidă a acestor propuneri de către 

Parlamentul European și Consiliul UE le va permite întreprinderilor și investitorilor să 

beneficieze mai mult de oportunitățile oferite de piața unică. De asemenea, Comisia face apel la 

co-legiuitorii instituționali să asigure adoptarea rapidă a reformelor în curs de dezbatere, care sunt 

esențiale pentru finalizarea UPC, printre care propunerile privind consolidarea supravegherii 

piețelor de capital, restructurarea întreprinderilor și punerea la dispoziția consumatorilor a unor 

noi oportunități de economisire.  

 Este de remarcat faptul că, dintre cele 12 propuneri prezentate de Comisia Europeană pentru 

a pune bazele uniunii piețelor de capital (UPC), până în prezent numai trei dintre acestea au fost 

convenite pe deplin de co-legiuitorii UE și au întrunit consensul statelor membre UE.
1
 

 Vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile 

financiare și uniunea piețelor de capital, dl. Valdis Dombrovskis, a declarat în acest sens că: „(…) 

Propunerile (actuale) fac parte dintr-o strategie mai cuprinzătoare menită să consolideze piețele 

de capital și să stimuleze investițiile în UE. Pentru a crea o veritabilă uniune a piețelor de capital 

în Europa până în 2019, trebuie să facem progrese cu privire la trei obiective: etichete și 

pașapoarte europene pentru produsele financiare, norme armonizate și simplificate în vederea 

dezvoltării piețelor de capital și o supraveghere mai consecventă și mai eficientă.”  

 De asemenea, dl. Jyrki Katainen, comisarul european responsabil pentru locuri de muncă, 

creștere, investiții și competitivitate, a susținut că: „(…) O piață unică mai bine dezvoltată va 

ajuta întreprinderile să se extindă. Comisia își onorează angajamentul de a pune bazele uniunii 

piețelor de capital. Acum este rândul Parlamentului European și al Consiliului să își 

îndeplinească rolul care le revine. Comisia este pregătită să colaboreze cu aceste instituții în 

vederea adoptării tuturor propunerilor legislative până în 2019.”  

                                                 
1 A se vedea COM(2018)114, la pag. 6. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180096.do?appLng=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180096.do?appLng=RO
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/european-system-financial-supervision_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/european-system-financial-supervision_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52016PC0723
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0343
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017PC0343
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 La rândul său, dna. Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate 

de gen, a adăugat că: „(…) noile norme vor facilita accesul IMM-urilor la credite și vor promova 

investițiile transfrontaliere.”   

 În cadrul ultimei reuniuni a Consiliului European din 22-23 martie 2018, liderii statelor 

membre ale UE au adoptat o serie de concluzii, unele dintre acestea făcând referire directă la 

eforturile întreprinse până acum în vederea consolidării UPC.  

 Astfel, Consiliul European solicită intensificarea eforturilor pentru obținerea de rezultate, 

înainte de finalul ciclului legislativ actual, în ceea ce privește Strategia privind piața unică, 

Strategia privind piața unică digitală, Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și 

uniunea energetică, inclusiv prin examinarea rapidă a propunerilor recente ale Comisiei Europene. 

Liderii europeni consideră că “deciziile deja luate trebuie să fie puse în aplicare în mod efectiv”. 

 Parlamentul European salută inițiativa Comisiei de a prezenta actualul pachet; subliniază 

necesitatea de a asigura o finanțare nebancară complementară a întreprinderilor și relevă, în plus, 

faptul că unul dintre principiile fundamentale ale construirii unei uniuni a piețelor de capital 

trebuie să fie acordarea unei atenții sporite utilizatorilor finali ai piețelor de capital, adică 

întreprinderilor și investitorilor. Parlamentul European subliniază faptul că instituirea unui cadru 

eficient și eficace de reglementare a serviciilor financiare, care să asigure stabilitatea financiară, 

reprezintă o condiție prealabilă pentru a majora (pe termen lung) volumul investițiilor și pentru a 

stimula creșterea economică în cadrul unei economii europene competitive. 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

Noile propuneri ale UE în privinţa consolidării cadrului UPC sunt deosebit de importante. 

Autoritățile naționale de reglementare pentru sectorul serviciilor financiare sunt Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR). 

Din punct de vedere juridic,  propunerile Comisiei Europene privind regimul aplicabil 

cesiunii de creanță la nivelul UE, [COM(2018)96], reprezintă cel mai sensibil aspect al acestui 

pachet de comunicări. 

 În luna septembrie 2017, o propunerea legislativă înaintată de Parlamentul României în 

vederea modificării OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care viza 

limitarea valorii pe care cesionarul unei creanțe o poate recupera de la consumator la dublul sumei 

plătite de acesta pentru a cumpăra creanța de la cedent, nu a fost susținută de către Guvern. În 

această privință, MFP și ANAF și-au justificat avizul negativ susținând ca problemele legate de 

cesionarea creditelor au fost recent reglementate prin adoptarea de către Guvern a OUG 52/2016, 

în vigoare în prezent, în curs de adoptare de către Parlament, care transpune in legislația națională 

Directiva 17/2014 privind creditele ipotecare. Guvernul apreciază că OUG 52/2016 “oferă o înaltă 

protecție consumatorilor în situația cesiunii de creanță”, astfel încât, deocamdată, nu s-ar justifică 

noi modificări în acest sens. 

 Comisia Europeană și-a manifestat îngrijorarea față de această inițiativă în ultimul raport de 

țară adresat României, [SWD(2018)221], în cadrul procedurii de monitorizare a Semestrului 

european. Astfel, Comisia Europeană arată că băncile comerciale din România se confruntă cu 

obstacole în activitatea de curățare a bilanțurilor lor de activele (creditele) neperformante. Dacă va 

fi adoptată propunerea legislativă actuală a Parlamentului care vizează plafonarea valorilor de 

recuperare din creditele neperformante la nu mai mult decât dublul prețului plătit pentru aceste 

împrumuturi de investitori (și de societățile de colectare a datoriilor), vor fi descurajate în mod 

semnificativ tranzacțiile viitoare cu active depreciate care au loc pe piața secundară. 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0006+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180096.do?appLng=RO
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V. LINK-URI 

 Comisia Europeană: Uniunea piețelor de capital: eliminarea barierelor din calea 

investițiilor transfrontaliere și accelerarea ritmului progreselor, (12 martie 2018): 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_ro.htm.  

 

     

    

Filip Clem 

4 aprilie 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_ro.htm

