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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite 
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx.75/2015 din 23 februarie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                   Ana BIRCHALL  

 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru afaceri europene au fost sesizate spre 
dezbatere în fond  cu proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit, trimisă cu adresa nr. Plx.75/2015 din 23 februarie 2015, înregistrată sub nr. 
4c-2/145 din 25 februarie 2015, respectiv 4c-19/ 95 din 24 februarie 2015.  

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în 
şedinţa din 18 februarie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, precum și avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legislativ in vederea punerii in aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012, 
cu referire la tranzacţiile in legătură cu datoria suverana a României si cu swapurile 
pe riscul de credit al datoriei suverane. In acest sens, proiectul de lege stabileste in 
sarcina Băncii Naţionale a României responsabilitatea urmăririi aplicarii 
Regulamentului, avand in vedere atributiile acesteia cu privire la administrarea pieţei 
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primare si secundare a titlurilor de stat, aceasta fiind desemnata si autoritate 
competenta responsabila de coordonarea cooperării si a schimbului de informaţii cu 
Comisia Europeana, Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Pieţe si 
autoritatile competente din alte state membre si, dupa caz, cu autoritatile competente 
din state terțe. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii  au examinat proiectul de lege 
menţionat mai sus, în şedinţe separate în 22 septembrie 2015, respectiv 28 
septembrie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci şi-au înregistrat prezenţa 
33 deputaţi din totalul de 33 de membrii ai comisiei, iar la ședința Comisiei pentru 
afaceri europene au participat la lucrări 14 membrii din totalul de 22.  

La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și 
ai Băncii Naționale a României. 

În urma examinării proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European 
şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe 
riscul de credit şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări le celor două 
comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să înainteze Plenului Camerei Deputaților  
un raport de admitere a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,             
                    Ana BIRCHALL           Viorel ŞTEFAN        
 
 
                     
 
                        SECRETAR,                                            SECRETAR, 
           Dorel-Gheorghe CĂPRAR      Mihai-Aurel DONŢU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu Dan Matei                         Şef serviciu Giorgiana Ene                                                                  
                                      

     Consilier parlamentar Daniel Mărăcineanu
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