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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București, 17.05 2022         

Nr. 4c-2/450 

PLx.196/2022 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, trimis cu adresa 

nr. PLx.196/2022, din 14 aprilie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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PLx.196/2022 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare 

 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 

de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. 

(9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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

din 11 aprilie 2022. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Proiectul de Lege vizează modificarea  și completarea Legii 126/2018 în vederea 

transpunerii Directivei (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 

decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și 

desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 

2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului, ale Directivei (UE) 2021/338 a Parlamentului European și a Consiliului din 

16 februarie 2021 de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în 

materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 

(UE) 2013/36 și 2019/878 referitoare la aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, 
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precum și ale Directivei (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor 

financiare.   

Proiectul de lege mai vizează  soluționarea unor aspecte identificate în activitatea 

curentă de autorizare și supraveghere a S.S.I.F.(Societăți de Servicii și Investiții Financiare).   

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din data de 17 mai 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat prezența 

conform listelor de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Autorității de Superaveghere Financiară, doamna Anca Ioacără, șef serviciu – Serviciul  

Reglementare Intermediari și Instituții Piață și din partea Ministerului Finanțelor, doamna 

Magdalena Ioniță, șef serviciu.                                                                

În urma examinării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor exprimate, 

deputații, au hotărât, în ședința din data de 17 mai 2022,  cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare, în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 

 

 


