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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

PLx nr.801/2015 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, 

Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, 

proiectul de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding) - (PLx 

nr.801/2015). 

 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. 

 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. 

 Suma maximă de fonduri colectate pentru un proiect prin intermediul platformelor de 

finanțare participativă nu poate depăşi valoarea de 1 milion de euro, echivalent lei, la cursul 

Băncii Naționale a României din ziua postării proiectului.       

 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. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 643/17.06 .2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 03.11.2015. 

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. 
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