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AVIZ 

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 

 

 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, 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, transmis 

cu adresa nr. PLx 407 din 27 iunie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/362 din                          

27 iunie 2022. 

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

şedinţa din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art.76, alin. (2), din Constitutia 

României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 și ale art. 92, alin. (9), pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 

Deputaților este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 06 septembrie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ, 

transmis cu nr.641 din 07 iunie 2022, avizul favorabil al Consiliului Economic și 

Social, transmis cu adresa cu nr. 3336 din 31 mai 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 privind organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și 
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pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, prin transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei 

delegate (UE) 2021/1270 a Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei 

2010/43/UE în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate 

de care trebuie să țină seama organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

(OPCVM). Proiectul vizează introducerea unor prevederi din care să rezulte că 

societatea de investiții ia în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de 

investigare asupra factorilor de durabilitate, astfel cum se dispune la art. 4 alin. (1) 

lit.a) sau la art. 4, alin.(3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului 

European și Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,          

avizarea favorabilă a 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, în 

forma adoptată de Senat.  

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

categoria legilor ordinare. 
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