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PROIECT DE OPINIE 
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, a fost sesizată pentru a examina în fond Propunerea de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018)353. 

 
 
Propunerea de Regulament stabilește criteriile și procesul de identificare a 

investițiilor durabile din punctul de vedere al mediului, pentru a garanta că piața 
unică nu este denaturată prin interpretări diferite ale acestui concept în diverse state 
membre. Propunerea este concepută astfel încât să remedieze deficiențele cadrului 
juridic existent prin stabilirea de criterii-standard pentru evaluarea a ceea ce înseamnă 
investiții durabile din punctul de vedere al mediului. 

Deși o serie de inițitive legislative au fost deja adoptate în acest domeniu, se 
consideră că sunt necesare și alte măsuri (legislative și nelegislative) pentru a garanta 
că sectorul financiar european poate beneficia de avantajele pe care le aduce 
finanțarea durabilă asigurând, în același timp, un nivel adecvat de protecție a 
consumatorilor/investitorilor și stabilitate financiară. 

 
 - Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea 
Europeană; 
 - Luând în considerare adresele primite de la Ministerul Finanțelor Publice, 
Ministerul Afacerilor Interne, Autorității de Supraveghere Financiare; 
          - Luând în considerare punctul de vedere exprimat de către reprezentantul 
Ministerului Mediului, 
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 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: 
 

• Membrii comisiei au luat act de faptul că documentul emis de către 
Comisia Europeană este un document legislativ; 

• Această inițiativă legislativă reiterează angajamentul de a încuraja 
implicarea sectorului financiar, punând bazele unui cadru UE în care factorii de 
mediu, sociali și de guvernanță să se afle în centrul sistemului financiar, pentru a 
contribui la transformarea economiei europene într-un sistem circular, ecologic și 
rezistent; 

• Membrii comisiei au luat act de impactul financiar estimat al propunerii 
și de faptul că, cheltuielile pentru perioada de după 2020 sunt compatibile cu 
propunerile Comisiei pentru următorul cadru financiar multiannual (2021-2027); 

• Propunerea include un articol referitor la crearea unei platforme privind 
finanțarea durabilă. Membrii comisiei au înțeles faptul că numărul de ani pentru 
finanlizarea platformei nu poate fi estimat în acest moment. Se preconizează că 
platforma va exista cel puțin în perioada următorului CFM (adică până în anul 2027); 

• Membrii Comisiei au fost informați despre documentul adoptat de către 
Ministerul Mediului, în luna septembrie 2018, referitor la  „Strategia națională pentru 
dezvoltarea durabilă 2030” (SNDD 2030). În cadrul acestuia se precizează că 
România, ca membră a comunității internaționale și a UE, își asumă responsabilitatea 
de a se implica în efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele 
globale impun soluții globale, această abordare necesită și colaborare, respectiv 
finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea obiectivelor din 
Agenda 2030. În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie (SNDD 2030), 
România înțelege să-și susțină angajamentele internaționale, aderarea la zona euro, la 
spațiul Schengen și la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) și să joace un rol proactiv pe plan european și internațional; 

• Este necesară asigurarea coerenței COM cu legislațiile naționale ale 
statelor membre UE; 

• Trebuie să fim prudenți cu privire la legislația secundară aferentă 
propunerii de regulament, fiind de preferat ca taxonomia să fie cât mai clar 
reglementată în legislația primară, astfel încât, să fie asigurată compatibilitatea cu 
cadrul legal existent și coerența propunerii COM cu legislațiile naționale; 

• Membrii comisiei sunt de acord cu punctul de vedere exprimat de 
Ministerul Mediului care spune că din perspectiva dezvoltării durabile, acest demers 
legislativ să fie susținut, înțelegând faptul că o creștere economică mai durabilă, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și mai eficientă din punct de vedere al utilizării 
resurselor, implică o planificare pe termen lung, cu asigurarea stabilității și 
predictibilității cadrului financiar. 
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      Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 09 
octombrie 2018, având prezenţi 24 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 
 

 
 
Sef serviciu 
Giorgiana Ene 
 


