
 1 

 Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          
Nr.  22/ 220/12.06.2013 

 
 
           Comisiei de afaceri europene, domnului  Președinte Ovidiu Ioan SILAGHI 
       
           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
           Direcţiei de drept comunitar 
 
 
          

PROCES VERBAL  
 

asupra Propunerii de 
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți,schimbarea 
conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază 

E 56-s/2013-COM (2013) 266 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, la data de 28 mai 2013, pentru 
verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a  Propunerii de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți,schimbarea conturilor de plăți și accesul la 
conturile de plăți cu funcționalități de bază E 56-s/2013-COM (2013) 266. 

 
Propunerea legislativă vizează îmbunătățirea transparenței și a 

comparabilității informațiilor privind comisioanele aferente conturilor de plăți, 
facilitarea schimbării conturilor de plăți, eliminarea discriminării pe criteriul 
reședinței în ceea ce privește conturile de plăți și asigurarea accesului la un cont de 
plăți cu funcționalități de bază în cadrul UE. 

Propunerea împiedică orice altă reacţie de fragmentare a pieţei unice care 
ar putea apărea dacă statele membre ar lua măsuri de reglementare divergente şi 
inconsecvente în acest domeniu. 
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Cadrele de reglementare diferite sau lipsa acestora ridică bariere la intrarea 
pe teritoriul unei alte ţări. O iniţiativă a UE va aborda mai eficient factorii care 
împiedică desfăşurarea unei activităţi comerciale sau care majorează costurile 
acesteia în alt stat membru, în comparaţie cu aceleaşi costuri la nivel naţional. 
Instituţiile de credit care doresc a opera la nivel transfrontalier sunt în plus 
împiedicate să beneficieze pe deplin de economiile de scară în dezvoltarea unor 
procese şi operaţiuni în domenii precum activităţile administrative. 

Acţiunea sau lipsa de acţiune a statelor membre ar putea avea ca efect 
adoptarea unor seturi diferite de norme, ceea ce ar conduce la pieţe necompetitive şi 
la niveluri inegale de protecţie a consumatorilor în UE. Cu toate acestea, criteriile 
comune stabilite la nivelul UE pentru funcţionarea sectorului de servicii bancare cu 
amănuntul vor furniza consumatorilor informaţiile necesare pentru a face alegeri în 
cunoştinţă de cauză. La rândul său, acest fapt va contribui la consolidarea concurenţei 
şi la alocarea eficientă a resurselor pe piaţa financiară cu amănuntul a UE, în 
beneficiul întreprinderilor şi al consumatorilor. În plus, condiţiile de concurenţă 
echitabilă la nivelul UE vor permite consumatorilor să ia parte la comerţul electronic 
şi la piaţa digitală şi, prin aceasta, să profite de produsele şi serviciile mai atractive 
existente în celelalte state membre.  

Acţiunile generate de intervenţiile la nivelul UE sunt limitate la ceea ce 
este necesar pentru realizarea obiectivelor sale declarate.. 

Numai o legislaţie cu caracter obligatoriu va asigura condiţii de concurenţă 
echitabile pe tot teritoriul UE, minimalizarea costurilor şi maximizarea domeniului de 
aplicare al economiilor de scară pentru prestatorii de servicii de plată care doresc să 
opereze la nivel transfrontalier. 

Conform principiului subsidiarității, acțiunea UE poate fi întreprinsă numai 
dacă obiectivele avute în vedere nu pot fi atinse de statele membre în mod unilateral. 
Intervenția UE este necesară pentru a îmbunătăți funcționarea corespunzătoare a 
pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței în domeniul serviciilor bancare 
cu amănuntul.  

Față de cele mai sus prezentate, Comisia buget, finanțe și bănci, în ședința 
din data de 11 iunie 2013, a hotărât cu majoritatea membrilor prezenți la dezbatere, 
că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E,                        S E C R E T A R, 
 

                Gheorghe DRAGOMIR                    Mihai – Aurel DONȚU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Luminiţa Ghiorghiu 


