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COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,  
Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune privind FinTech: pentru un  

sector financiar european mai competitiv și mai inovator 
COM(2018) 109 

 
 
În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei 

Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune 
privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator 
COM(2018) 109. 

Prin această comunicare Comisia Europeană prezintă un plan de acțiune 
privind modul în care se pot valorifica posibilitățile oferite de inovarea bazată pe 
tehnologie în domeniul serviciilor financiare (FinTech). 

Planul de acțiune urmărește să permită sectorului financiar să exploateze 
progresele rapide înregistrate de noile tehnologii, cum ar fi: tehnologia blockchain, 
inteligența artificială și serviciile cloud.  

Un alt obiectiv urmărit în paralel de planul de acțiune este ca piețele să 
devină mai sigure și să ofere un acces mai simplu noilor actori. De pe urma acestor 
măsuri vor avea de câștigat, în egală măsură, consumatorii, investitorii, băncile și noii 
actori de pe piață. În plus, Comisia propune o etichetă paneuropeană pentru 
platforme, care să le permită platformelor autorizate într-o țară să poată desfășura 
activități în întreaga UE. 

vasilica.popa
Original



2 
 

Totodată, acest plan de acțiune se înscrie în eforturile depuse de Comisia 
Europeană pentru a edifica o uniune a piețelor de capital (UPC) și o veritabilă piață 
unică a serviciilor financiare. De asemenea, planul reprezintă o concretizare a voinței 
Comisiei de a crea o piață unică digitală. În această privință, obiectivul urmărit este 
ca normele UE să se orienteze mai mult către viitor și să se adapteze la progresele 
rapide ale dezvoltării tehnologice. 

Sectorul financiar din Europa este cel mai important utilizator de tehnologii 
digitale și unul dintre principalii vectori ai transformării digitale a economiei. Planul 
de acțiune prevede 19 măsuri menite să permită extinderea modelelor inovatoare de 
afaceri, să sprijine adoptarea noilor tehnologii, să consolideze securitatea cibernetică 
și să mărească gradul de integritate a sistemului financiar. 

Menționăm, astfel, principalele măsuri propuse de Comisia Europeană: 
 Comisia Europeană va găzdui un laborator FinTech în cadrul căruia 

autoritățile europene și cele naționale vor dialoga cu furnizorii de tehnologie 
într-un spațiu neutru și necomercial; 
 Comisia Europeană a creat deja Observatorul și forumul UE privind 

tehnologia blockchain. În cursul anului 2018, Comisia urmează să prezinte un 
raport privind provocările generate de activele criptografice și oportunitățile 
oferite de acestea, iar în prezent lucrează la elaborarea 
unei strategii cuprinzătoare privind tehnologia registrelor distribuite și 
tehnologia “blockchain”, care abordează toate sectoarele economiei. Un 
registru distribuit este o bază de date cu informații partajată pe o rețea. Cel mai 
cunoscut tip de registre distribuite este lanțul de blocuri (în limba engleză: 
« blockchain »); 
 Comisia va organiza consultări pentru a stabili cum poate fi promovată 

cel mai bine digitalizarea informațiilor publicate de societățile cotate la 
bursă în Europa, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor inovatoare în vederea 
interconectării bazelor de date naționale. Investitorii vor dispune astfel de un 
acces mult mai simplu la informații esențiale care le vor permite să ia decizii 
de investiții în cunoștință de cauză; 
 Comisia va organiza ateliere de studiu cu scopul de a îmbunătăți 

schimbul de informații în ceea ce privește securitatea cibernetică; 
 Pe baza orientărilor furnizate de autoritățile europene de supraveghere, 

va fi prezentat un plan de acțiune al Comisiei care va cuprinde bune practici 
privind spațiile de testare în materie de reglementare. Un astfel de spațiu 
este un cadru creat de autoritățile de reglementare care permite întreprinderilor 
nou-înființate din domeniul FinTech și altor inovatori să efectueze experimente 
în condiții reale, într-un mediu controlat și sub supravegherea unei autorități de 
reglementare. Spațiile de testare în materie de reglementare sunt din ce în ce 
mai populare, mai ales pe piețele financiare dezvoltate; 

 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 

172 alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de 
opinie: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum


3 
 

 
 Membrii comisiei au luat act de faptul că este un document cu caracter 

nelegislativ; 
 Membrii comisiei au luat act de prezentarea reprezentantului Autorității 

de Supraveghere Financiară care a precizat că ASF susţine iniţiativele 
Comisiei Europene şi ale autorităţilor europene ESMA şi EIOPA. 
Susţinerea inovaţiei tehnologice în domeniul financiar va determina atât 
dezvoltarea pieţei de capital inclusiv prin susţinerea uniunii pieţelor de 
capital, cât şi dezvoltarea susţinută a pieţei de asigurări prin apariţia 
unor noi produse şi servicii orientate către consumator. Inovaţia va 
asigura o stabilitate suplimentară a pieţelor financiare non-bancare prin 
creşterea gradului de încredere a consumatorilor în acestea. Aceasta 
poate contribui la aprofundarea şi extinderea pieţelor de capital ale UE 
prin integrarea digitalizării, cu scopul de a schimba modelele de afaceri 
prin soluţii bazate pe date, de exemplu în ceea ce priveşte gestionarea 
activelor, intermedierea în domeniul investiţional şi distribuţia 
produselor.  
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 23 mai 
2018, având prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu majoritate de 
voturi să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Marius – Constantin BUDĂI 
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Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 


