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           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3 decembrie au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Ionuţ Cristian Săvoiu, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, 
Mircea Cazan, Titi Holban, Daniel Iane,  Murgu Neagu, Cornel Mircea Sămărtinean, 
Valerian Vreme. Au fost absenţi: Drăgușanu Vasile-Cătălin, Ciurariu Florin, Grindeanu 
Sorin Mihai, Iusein Ibram, Josif Moldovan,  Varujan Pambuccian. 

 
Pe ordinea de zi s-a aflat: 
 
1. Plx 801/2015 – Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor 

participative (crowdfunding). 
 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Vasile Oajdea 
– președintele comisiei. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați din BNR doamna Denisa 
Iatan – expert și domnul Matei Kubinschi – economist.  
 Crowdfunding-ul este o metodă alternativă emergentă de finanțare care oferă 
micilor întreprinzători oportunitatea de a apela direct la comunitatea din care fac 
parte, prin resurse online, pentru a atrage fondurile financiare necesare realizării unui 
proiect.  Un concept care promovează antreprenoriatul și care oferă soluția 
succesului afacerii celor care nu au acces la capital prin mijloace „tradiționale”, 
crowdfunding-ul a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare rapidă atât în SUA, cât și în 
Europa, având avantajul că este o metodă accesibilă oricui, care sprijină nu numai 
inovația, ci și creșterea economică. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modalitatea de funcționare a 
platformelor online de finanțare participativă, privind ofertele de titluri financiare de tip 
capital sau creanță și a căror activitate se desfășoară exclusiv prin intermediul unui site 
web. 
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 Finanțarea participativă a proiectelor poate fi pusă în aplicare prin: emiterea de 
părţi sociale la societățile cu răspundere limitată, emiterea de acțiuni și/sau obligațiuni la 
societăţile pe acţiuni, emiterea de titluri de creanţă care conferă investitorilor dreptul de a 
încasa dobânzi pe perioada în care împrumutul nu a ajuns la scadenţă. 
 Scopul acestui proiect de lege îl reprezintă reglementarea modalității de 
funcționare a platformelor online de finanțare participativă, privind ofertele de titluri 
financiare de tip capital sau creanță și a căror activitate se desfășoară exclusiv prin 
intermediul unui site web. 
 Proiectul prevede ca suma maximă de fonduri colectate pentru un proiect prin 
crowdfunding să fie de 1 milion de euro, echivalent în lei, la cursul Băncii Naționale, din 
ziua postării proiectului. Iar, suma maximă pe care să o poată oferi un singur finanțator 
pentru același proiect să fie de 1.000 de euro, pe aceeași platformă de crowdfunding. Un 
singur finanțator pe platformele de crowdfuning nu poate investi mai mult de 5.000 de 
euro în toate proiectele publicate de aceeași platformă pentru finanțare participativă 
pentru o perioadă de 12 luni, potrivit proiectului de lege. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.11.2015, iar Consiliul 
Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Banca Națională a României a transmis un punct de vedere de susținere a 
proiectului de lege sub rezerva operării modificărilor propuse de aceasta.   

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi 
au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia. 

 
 
 
  
               PREŞEDINTE, 
 

Daniel Vasile Oajdea 
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