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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 

investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa 

de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu adresa                 

nr. PL-x 351/2022 din 14 iunie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/306 din 15 iunie 2022, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

             PREŞEDINTE                                                                   PREŞEDINTE 

 

     Costel Neculai DUNAVA                                                  Bogdan-Iulian HUŢUCĂ

anda.constantinescu
Conf cu originalul
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                                               RAPORT COMUN  

                                                           asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 

investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea   

Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a                       

Legii nr.  24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi     

operaţiuni de piaţă 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin. (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, transmis cu adresa             

nr. PL-x 351/2022 din 14 iunie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/306 din 15 iunie 2022. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale  

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 7 iunie 2022. 
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 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 443 din 19 aprilie 2022, a avizat 

favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ,   

conform avizului nr. 2150 din 12 aprilie 2022.       

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 

și completarea unor acte normative ce reglementează activitatea organismelor de 

plasament colectiv și a emitenților de valori mobiliare (Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare și                  

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,                            

cu modificările și completările ulterioare).  

Proiectul de lege  asigură totodată transpunerea în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 2019/1160 a Parlamentului European şi a Consiliului din                                

20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce 

priveşte distribuţia transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, precum şi a 

unor prevederi ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 

societăţilor comerciale cotate la bursă.   

 Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 

Comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în ședința cu prezență fizică și 

online din data de 20 iunie 2022. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 iunie 2022, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri, potrivit reglementărilor art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 1311 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La ședința Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci deputații și-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență, iar din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 14 deputaţi. 

 La lucrările celor două Comisii au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Finanțelor, domnul Attila György – secretar de stat, iar din partea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul Ovidiu Petru, director general  –

Sectorul de Instrumente şi Investiţii Financiare și doamna Cătălina Iordan – responsabil 

piețe reglementate. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
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capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă, în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

                          PREŞEDINTE                                                             PREŞEDINTE                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  Costel Neculai DUNAVA                                          Bogdan-Iulian HUȚUCĂ                                                              

 

 

                          SECRETAR           SECRETAR  SECRETAR 

 

                   Bogdan-Alin STOICA                                              Iulius Marian FIRCZAK 
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