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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004, privind piața de capital 
 PL-x nr. 30/2017 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare 
în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, PL-x 
nr. 30/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de lege are ca obiect 
transpunerea în legislația națională a Directivei nr. 91/2014/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 iulie 2014, de modificare a Directivei 65/2009/UE de 
coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele 
de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de 
depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile. Data limită de transpunere fiind 18 
martie 2016, procedura de urgență se justifică. 
 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege 
cu nr. L 427/2016, în procedură de urgență, în şedinţa din 22 decembrie 2016. 
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 766 din 03.08.2016, a avizat favorabil proiectul 
de lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru afaceri europene a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 15 
februarie 2017, în prezența  a 17 deputați din totalul de 21 de membri. 
 
Comisia pentru afaceri europene a examinat în ședința din 18 octombrie 2016, 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Uniunea piețelor de capital - accelerarea reformelor -  COM(2016) 601, susținând 
măsurile dedicate finalizării Uniunii piețelor de capital, din perspectiva capacității 
acestor măsuri de stimulare a creşterii, ocupării şi deblocării investiţiilor la nivel UE.  
 
A apreciat că instituirea Uniunii piețelor de capital poate duce la partajarea în mai 
mare măsură a riscurilor la nivel transfrontalier şi pieţe mai lichide, ceea ce va asigura 
aprofundarea integrării financiare, reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii 
economiei europene. 
 
A apreciat de asemenea, că o supraveghere eficace și coerentă este esențială pentru a 
se asigura protecția investitorilor, pentru a se favoriza integrarea piețelor de capital și 
pentru a se asigura stabilitatea financiară.  
 
În urma analizei generale a proiectului de lege, Comisia pentru afaceri europene a 
constatat că modificarea cadrului de reglementare a depozitarilor OPCVM include 
obligații care întăresc răspunderea depozitarului în relația cu deținătorii de titluri. 
 
De asemenea alinierea intereselor Societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI) cu 
cele ale investitorilor este binevenită, în condițiile în care aceste societăți au obligația 
de a evita riscurile excesive, doar pentru a-și maximiza profitul. 
 
Aceste reconfigurări ale arhitecturii de piață tipică activității de depozitare a activelor 
concură la creșterea încrederii investitorilor în titluri de participare, precum și la o 
protecție sporită a micilor investitori, deținători de titluri de participare ale OPCVM, 
prin majorarea cuantumului sancțiunilor administrative, pentru eventuale practici 
neconforme sau încălcări ale legislației aplicabile OPCVM de către Societăţile de 
administrare a investiţiilor sau Societățile de investiții autoadministrate. 

 
  

* 
* * 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectul de lege. 
 
 

Preşedinte,     Secretar, 
 

Victor PONTA   Radu Costin VASILICĂ 
 

  
 
Red. D.M. 




