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RAPORTCOMUN

asupra proiectului de lege pentru ratiflicarea Acordului semnat la Bruxelles, la 27 
ianuarie 2021 §;! 8 februarie 2021, intre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, 

Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica 
Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Francezli, Republica 

Croatia, Republica Italiana, Republica Clpru, Republica Letonia, Republica Lituania, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul TSrilor de Jos, 
Republica Austria, Republica Polond, Republica Portughezd, RomSnia, Republica 

Slovenia, Republica Slovaca jsi Republica Finlanda de modincare a Acordului prlvlnd 
transferul §ti mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolupe, semnat la

Bruxelles la 21 mai 2014

L443/2021

In conformitate cu prevederiie art. 70 din Regulamentu! Senatului, repubiicat, cu 
modificSrile ulterioare, Comisia pentru buget, finan|:e, activitate bancara pia^a de capital 

Comisia pentru afaceri europene, prin adresa nr. L443/2021, au fost sesizate de cStre 
Biroui permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra 
proiectului de lege pentru ratificarea Acordului semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 p 8 
februarie 2021, tntre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehd, Regatul 
Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, 
Regatul Spaniei, Republica Francezd, Republica Croapia, Republica Italiana, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat a! Luxemburgului, Ungaria, Republica 
Malta, Regatul Jarilor de Jos, Republica Austria, Republica PolonS, Republica Portughezd, 
Romdnia, Republica Slovenia, Republica Slovacd pi Republica Finlanda de modificare a 
Acordului privind transferul pi mutualizarea contribupiilor la Fondul unic de rezolupie, 
semnat la Bruxelles la 21 mai 2014, ini{:iat de GuvernuJ Romaniei, adoptat de Camera 
Deputal;ilor.



ProiectuI de lege are ca obtect de reglementare introducerea in ordinea juddica 
intern^ a RomSniei a unor prevederi refentoare la instituirea mecanismului de sprijin 
comun, incepSnd cu ianuarie 2022, ca urmare a mregistrarii de progrese suficiente in 
Uniunea BancarS !n ceea ce prive§te reducerea riscurilor bancare. Acordul introduce 
modificari tehnice limitate, care privesc strict procesul de mutualizare a contribujiilor 
nafionale catre Fondul Unic de Rezolup'e (SRF]. Modificarile tehnice prevSd ca procesul de 
mutualizare a contribufiilor ex-post extraordinare cStre Fond s§ se realizeze fn mod 
similar procesului de mutualizare a contribu^;iilor ex-ante.

Conslliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia economics, industrii $i servicii a avizat favorabil proiectul de lege.
La dezbaterea proiectului de lege a participat, m conformitate cu prevederile art. 63 

din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, domnul Lucian-Ovidiu 
Heiuj - Secretar de stat la Ministeru! Finanfelor, doamna lulia Matei, Secretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Europene §1 doamna Daniela Niculescu, Secretar de stat tn Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului §i Turismuiui.

!n §edinfele din 3 noiembrie §i 9 noiembrie, membrii Comisiei pentru buget, finance, 
activitate bancarS piafa de capital §i ai Comisiei pentru afaceri europene au analizat 
proiectul de lege 51 avizele primite $i au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte 
rapoit comun de admitere, fdrS amendamente.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancarS $i piafS de capital §1 Comisia 
pentru afaceri europene supun, spre dezbatere 51 adoptare, PJenuIui Senatului raportul 
comun de admitere.

!n raport cu obiectui de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare $1 urmeazS a fi supus votului m conformitate cu prevederile art76 alin.(2) 
din Constitujia RomSniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata §i ale 
art.92 alin.(8} din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, SenatuI 
este Camera decizionalS.

Pre^edinte,
Senator MURE^AN Claudiu-Marinel

A

Secretar,

Senator CRISTESCU loneH^Snu^

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle




