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În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
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 cu adresa nr. 2/E, la data de 
05.03.2014, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii asupra 
propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI privind raportarea şi transparenţa operațiunilor de finanţare prin 
instrumente financiare – [COM(2014) 40] 

Obiectivul prezentei propuneri propune măsuri care vizează consolidarea şi 
intensificarea transparenţei şi monitorizării activităților sistemului bancar paralel 
european. Astfel, se va asigura faptul că şi cele mai mari bănci din UE vor deveni mai 
puţin complexe şi pot fi mai eficient rezoluţionate, fără a mai implica şi plătitorii de 
taxe . 

Analizând textul propunerii, membrii Comisiei constată că aceasta are 
caracter legislativ şi face obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 

În esenţă, se propune: 
- domeniul de aplicare al propunerii (capitolul I); 
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- transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare, 
inclusiv înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții (capitolele II 
și III); 

- transparența pentru investitori (capitolul IV); 
- transparenţa reipoticării (capitolul V); 
- suporavegherea şi autorităţile competente (capitoul VI); 
- realţile cu ţările terţe (capitolul VII); 
- sancţiuni şi măsduri administrative (capitolul VIII); 
- revizuirea (capitolul X), 
Principiul subsidiarităţii se aplică în acest caz deoarece propunerea nu intră 

sub incidenţa competenţei exclusive a Uniunii Europene. Uniunea intervine numai 
dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre, însă, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii 
preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.  

Prezenta propunere vizează garantarea transparenței operațiunilor de 
finanțare prin instrumente financiare, a reipotecării și a altor structuri de finanțare. 
Interconexiunile dintre aceste activități bancare paralele în cadrul pieței interne și 
natura sistematică a acestora impun necesitatea unei acțiuni coordonate la nivelul 
Uniunii. 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 
din data de 18 martie 2014,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, că propunerea de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind 
raportarea şi transparenţa operațiunilor de finanţare prin instrumente financiare 
este conformă cu principiul subsidiarităţii conform alin. (3) al art. 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE). 
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