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asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a 
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(OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi 
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Propunerea de modificare a  Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor 
cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM), se referă la: 

1. Modificarea Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului pentru a se ține seama de evoluția piețelor și de experiența dobândită până 
acum de participanții pe piață și de organismele de supraveghere, mai exact pentru a 
soluționa discrepanțele existente între dispozițiile de drept intern în ceea ce privește 
obligațiile și răspunderea depozitarilor, politica de remunerare și sancțiunile.  

2. În scopul contracarării impactului potențial negativ al structurilor de 
remunerare prost concepute asupra bunei gestionări a riscurilor și asupra controlului 
comportamentelor de asumare a riscului de către indivizi, trebuie să existe o obligație 
explicită a societăților de administrare ale organismelor de plasament colectiv în 
valori mobiliare (OPCVM) de a institui și menține în vigoare, pentru categoriile de 
personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de 
risc al OPCVM-urilor pe care le administrează, politici și practici de remunerare 
compatibile cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor. Printre aceste categorii 
de personal trebuie să se numere personalul din conducerea superioară, persoanele 
care își asumă riscuri și cele cu funcții de control, precum și orice angajat care 
primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu 
personalul din conducerea superioară și cu persoanele care își asumă riscuri. Aceste 
norme trebuie să se aplice, de asemenea, societăților de investiții de tip OPCVM care 
nu au desemnat o societate de administrare. 

3. Principiile care guvernează politicile de remunerare trebuie să 
recunoască faptul că societățile de administrare ale OPCVM-urilor au capacitatea de 
a aplica respectivele politici în diferite moduri, în funcție de dimensiunea lor și de 
mărimea OPCVM-urilor administrate, de organizarea lor internă și de natura, 
amploarea și complexitatea activităților lor. 

4. Principiile referitoare la politicile de remunerare solide stabilite în 
prezenta directivă trebuie să respecte și să completeze principiile stabilite în 
Recomandarea 2009/384/CE a Comisiei din 30 aprilie 2009 privind politicile de 
remunerare în sectorul serviciilor financiare. 

5. Pentru a promova convergența practicilor de supraveghere în ceea ce 
privește evaluarea politicilor și a practicilor de remunerare, Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), înființată prin Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie să asigure existența 
unor orientări cu privire la politicile de remunerare sănătoase în sectorul administrării 
activelor. Autoritatea bancară europeană (ABE), înființată prin Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie să ofere sprijin 
AEVMP la elaborarea acestor orientări. 

6. Dispozițiile referitoare la remunerare nu trebuie să aducă atingere 
exercitării depline a drepturilor fundamentale garantate de tratate, principiilor 
generale de drept contractual și dreptul muncii de la nivel național, legislației 
aplicabile privind drepturile și participarea acționarilor și responsabilitățile generale 
ale organelor administrative și de supraveghere din cadrul instituțiilor vizate, precum 
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și, dacă este cazul, dreptului partenerilor sociali de a încheia și aplica acorduri 
colective în conformitate cu legislația și cutumele naționale. 

7. Pentru a asigura nivelul necesar de armonizare a cerințelor de 
reglementare din diferite state membre, trebuie să se adopte norme suplimentare care 
să definească sarcinile și obligațiile depozitarilor, să desemneze entitățile juridice 
care pot fi numite depozitari și să clarifice răspunderea depozitarilor în cazurile în 
care activele OPCVM-urilor sunt pierdute de entitatea care le păstrează în custodie 
sau în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a activității de supraveghere de către 
depozitari. Îndeplinirea necorespunzătoare poate duce la pierderea activelor, dar și la 
diminuarea valorii activelor, în cazul în care, de exemplu, un depozitar a acceptat 
investiții care nu erau conforme cu regulile fondului, expunându-l pe investitor la 
riscuri neașteptate sau neanticipate. Sunt necesare, de asemenea, norme suplimentare 
care să clarifice condițiile în care pot fi delegate funcțiile de depozitar. 

8. Este necesar să se clarifice faptul că un OPCVM trebuie să numească un 
depozitar unic care să exercite o supraveghere generală a activelor OPCVM-ului. 
Obligativitatea existenței unui depozitar unic trebuie să garanteze că depozitarul are o 
imagine de ansamblu asupra tuturor activelor OPCVM-ului și că atât administratorii 
fondului, cât și investitorii au un singur punct de referință în cazul în care apar 
probleme legate de păstrarea în siguranță a activelor sau de exercitarea funcțiilor de 
supraveghere.  

9. În îndeplinirea atribuțiilor sale, un depozitar trebuie să acționeze în mod 
onest, corect, profesional, independent și în interesul OPCVM-ului sau al 
investitorilor OPCVM-ului. 

10. Pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește îndeplinirea 
obligațiilor de depozitar în toate statele membre, indiferent de forma juridică a 
OPCVM-ului, este necesar să se introducă o listă uniformă a obligațiilor de 
supraveghere care trebuie să fie îndeplinite atât de OPCVM-urile sub formă de 
societate (societățile de investiții), cât și de OPCVM-urile sub formă contractuală.  

11. Depozitarul trebuie să fie responsabil pentru monitorizarea adecvată a 
fluxurilor de numerar ale OPCVM-ului, și, în mod concret, pentru a garanta că banii 
investitorilor și numerarul care aparține OPCVM-ului se înregistrează corect în 
conturile deschise în numele OPCVM-ului, în numele societății de administrare care 
acționează în numele OPCVM-ului sau în numele depozitarului care acționează în 
numele OPCVM-ului. Prin urmare, trebuie să se adopte dispoziții detaliate privind 
monitorizarea numerarului, astfel încât să se asigure niveluri eficace și coerente de 
protecție a investitorilor. Pentru a se asigura că banii investitorilor sunt înregistrați în 
conturi de numerar, depozitarul trebuie să țină cont de principiile stabilite la articolul 
16 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele 
organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii 
definiți în sensul directivei menționate.  

12. Pentru a preveni transferurile de numerar frauduloase, trebuie să se 
interzică deschiderea de conturi de numerar asociate cu tranzacțiile fondului fără 
cunoștința depozitarului.  
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13. Orice instrument financiar păstrat în custodie pentru un OPCVM trebuie 
să fie diferențiat de activele proprii ale depozitarului, și trebuie să fie identificat, în 
orice moment, ca aparținând OPCVM-ului respectiv; o astfel de cerință trebuie să 
confere un nivel suplimentar de protecție pentru investitori în cazul în care 
depozitarul nu-și respectă obligațiile contractuale. 

14. În plus față de obligația existentă de a păstra în siguranță activele care 
aparțin unui OPCVM, activele care pot fi păstrate în custodie trebuie să fie 
diferențiate de cele care nu pot fi păstrate în custodie, în cazul acestora din urmă 
aplicându-se o cerință de ținere a evidențelor și de verificare a titlurilor de 
proprietate. Grupul activelor care pot fi păstrate în custodie trebuie să fie clar 
diferențiat, deoarece obligația de a restitui activele pierdute trebuie să se aplice doar 
acestei categorii specifice de active financiare.  

15. Este necesar să se definească condițiile în care sarcinile de păstrare în 
siguranță ale depozitarului pot fi delegate unui terț. Delegarea și subdelegarea trebuie 
să fie justificate în mod obiectiv și supuse unor cerințe stricte în ceea ce privește 
eligibilitatea părții terțe căreia i se încredințează funcția delegată și în ceea ce privește 
abilitățile, grija și diligența de care trebuie să dea dovadă depozitarul atunci când 
selectează, numește și monitorizează această parte terță.  

16. Încredințarea custodiei activelor unui operator de sistem de decontare a 
titlurilor de valoare în conformitate cu prevederile Directivei 98/26/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv 
al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare sau 
încredințarea furnizării de servicii similare unor sisteme de decontare a titlurilor de 
valoare din țări terțe nu trebuie considerată o delegare a funcțiilor de custodie.  

17. O parte terță căreia îi este delegată păstrarea în siguranță a activelor 
trebuie să aibă posibilitatea de a menține un cont colectiv („omnibus account”), sub 
forma unui cont comun segregat pentru mai multe OPCVM-uri. 

18. Dacă custodia este delegată unui terț, este necesar, de asemenea, să se 
garanteze că terțul face obiectul unor cerințe specifice privind reglementarea și 
supravegherea prudențială eficace. În plus, pentru a se garanta că instrumentele 
financiare se află în posesia părții terțe căreia i s-a delegat custodia, trebuie să se 
efectueze audituri externe periodice.  

19. Pentru a se asigura niveluri înalte și uniforme de protecție a investitorilor 
trebuie să se adopte dispoziții cu privire la conduite profesională și la gestionarea 
conflictelor de interese, care să se aplice în toate situațiile, inclusiv în cazul delegării 
obligațiilor de păstrare în siguranță. Aceste norme trebuie să asigure, în mod concret, 
o separare clară a sarcinilor și funcțiilor între depozitar, OPCVM și societatea de 
administrare. 

20. Pentru a se asigura un nivel înalt de protecție a investitorilor și un nivel 
corespunzător de reglementare prudențială și control permanent, este necesar să se 
stabilească o listă exhaustivă de entități eligibile să funcționeze ca depozitari, astfel 
încât numai instituțiile de credit și societățile de investiții să fie autorizate să 
funcționeze ca depozitari ai OPCVM-urilor. Pentru a permite altor entități care 
anterior erau eligibile să funcționeze ca depozitari pentru fondurile OPCVM să se 
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transforme în entități eligibile, trebuie prevăzute dispoziții tranzitorii pentru entitățile 
respective. 

21. Este necesar să se precizeze și să se clarifice răspunderea depozitarului 
OPCVM-ului în cazul pierderii unui instrument financiar care este păstrat în custodie. 
În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie, depozitarul trebuie să 
fie răspunzător pentru restituirea unui instrument financiar de același tip sau de o 
valoare corespunzătoare către OPCVM. Nu trebuie să fie avută în vedere nicio altă 
scutire de răspundere în cazul pierderii activelor, cu excepția cazului în care 
depozitarul poate dovedi că pierderea este cauzată de un „eveniment exterior aflat în 
afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda 
tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens”. În acest context, un depozitar nu 
trebuie să aibă posibilitatea de a invoca anumite situații interne, cum ar fi o acțiune 
frauduloasă a unui angajat, pentru a fi exonerat de răspundere. 

22. În cazul în care depozitarul deleagă sarcini de custodie, acesta trebuie să 
fie răspunzător pentru pierderea instrumentelor financiare aflate în custodia unei părți 
terțe. De asemenea, trebuie să se precizeze că, în cazul pierderii unui instrument 
păstrat în custodie, depozitarul este obligat să restituie un instrument financiar de 
același tip sau de o valoare corespunzătoare, chiar și în cazul în care pierderile s-au 
produs la subcustodele acestuia. Depozitarul nu este scutit de această răspundere 
decât în cazul în care poate dovedi că pierderea a fost cauzată de un eveniment 
exterior aflat în afara controlului său rezonabil și ale cărui consecințe nu ar fi putut fi 
evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens. În acest context, un 
depozitar nu trebuie să poată invoca anumite situații interne, cum ar fi o acțiune 
frauduloasă a unui angajat, pentru a fi exonerat de răspundere. Nu trebuie să fie 
permisă nicio scutire de răspunderea legală sau contractuală în cazul pierderii 
activelor de către depozitar sau de subcustodele său. 

23. Fiecare investitor într-un fond OPCVM trebuie să poată introduce 
acțiuni în răspundere împotriva depozitarului său, fie în mod direct, fie indirect, prin 
intermediul societății de administrare. Exercitarea căilor de atac împotriva 
depozitarului nu trebuie să depindă de forma juridică a OPCVM-ului (de societate 
sau contractuală) sau de natura juridică a raporturilor dintre depozitar, societatea de 
administrare și deținătorii de titluri de participare.  

24. La 12 iulie 2010 Comisia a propus modificarea Directivei 97/9/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori. Este esențial ca propunerea din 12 iulie 2010 să fie 
completată prin clarificarea obligațiilor și a sferei de cuprindere a răspunderii 
depozitarului și a subcustozilor OPCVM-urilor, în vederea asigurării unui nivel înalt 
de protecție pentru investitorii în OPCVM-uri în cazurile în care un depozitar nu-și 
poate îndeplini obligațiile stabilite în prezenta directivă. 

25. Este necesar să se garanteze că depozitarilor li se aplică aceleași cerințe 
indiferent de forma juridică pe care o iau OPCVM-urile. Uniformitatea cerințelor 
trebuie să consolideze certitudinea juridică, să întărească protecția investitorilor și să 
contribuie la crearea unor condiții uniforme pe piață. Comisia nu a primit nicio 
notificare conform căreia o societate de investiții să fi recurs la derogarea de la 
obligația generală de a încredința active unui depozitar. Prin urmare, dispozițiile 
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Directivei 2009/65/CE privind depozitarul unei societăți de investiții trebuie să fie 
considerate redundante.  

26. În conformitate cu Comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare, autoritățile 
competente trebuie să fie împuternicite să impună sancțiuni pecuniare suficient de 
ridicate astfel încât să fie disuasive și proporționale, pentru a contrabalansa avantajele 
preconizate în urma comportamentelor care încalcă dispozițiile. 

27. Pentru a se garanta o aplicare consecventă în toate statele membre, 
acestea trebuie să se asigure, atunci când stabilesc tipul sancțiunilor sau măsurilor 
administrative și nivelul sancțiunilor administrative pecuniare, că autoritățile 
competente iau în considerare toate circumstanțele relevante. 

28. Pentru a întări efectul disuasiv asupra publicului larg și a informa în 
legătură cu încălcările normelor care ar putea fi în detrimentul protecției 
investitorilor, sancțiunile trebuie să fie publicate, exceptând anumite împrejurări bine 
definite. Pentru a garanta respectarea principiului proporționalității, în cazul în care 
publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat părților implicate sancțiunile trebuie 
publicate în mod anonim.  

29. Pentru a depista eventualele încălcări, trebuie să li se confere 
autorităților competente atribuțiile de investigare necesare, iar acestea trebuie să 
instituie mecanisme eficace de încurajare a raportării încălcărilor efective sau 
potențiale.  

30. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere niciunei dispoziții din 
dreptul statelor membre referitoare la infracțiuni sau sancțiuni penale. 

31. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, consacrate în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

32. Pentru a garanta că obiectivele prezentei directive sunt atinse, Comisia 
trebuie să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Atunci când pregătește și 
redactează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și 
adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. 

33. În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a 
statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative, statele membre și-au 
luat angajamentul de a adăuga la notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri 
justificate, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele 
unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. 
În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel 
de documente este justificată.  

34. Obiectivele acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți 
încrederea investitorilor în OPCVM-uri, prin consolidarea dispozițiilor privind 
obligațiile și răspunderea depozitarilor, politicile de remunerare ale societăților de 
administrare și ale societăților de investiții, și prin introducerea de standarde comune 
privind sancțiunile aplicabile principalelor încălcări ale dispozițiilor prezentei 
directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre acționând 
independent unul de altul. Întrucât doar o acțiune la nivel european poate remedia 
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deficiențele identificate, și, prin urmare, astfel de măsuri pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea trebuie să adopte măsurile necesare, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în respectivul 
articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului respectiv. 

 
Analizând textul reglementării membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci: 
1. Constată că propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 

controlului parlamentar al subsidiarităţii. 
2. Menţionează că obiectul propunerii constă în: 

- o definire exactă a sarcinilor şi răspunderilor tuturor depozitarilor care 
acţionează în numele unui fond OPCVM (organismele de plasament colectiv în 
valori mobiliare); 

- reguli clare privind remunerarea administratorilor de OPCVM-uri: 
modul în care sunt remuneraţi nu trebuie să încurajeze asumarea de riscuri 
excesive. Politica de remunerare va fi mai bine corelată cu interesul pe termen 
lung al investitorilor şi cu realizarea obiectivelor de investiţii ale OPCVM;  

- o abordare comună privind modalitatea de sancţionare a principalelor 
încălcări ale cadrului juridic privind OPCVM şi introducerea de standarde 
comune privind nivelul amenzilor administrative, pentru a se asigura că acestea 
depăşesc întotdeauna potenţialele beneficii rezultate din încălcarea 
dispoziţiilor. 

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 19.09.2012,  a hotărât, cu unanimitate de voturi din numărul deputaţilor 
prezenţi, că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii conform alin. (3) 
al art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 
        
 
     
 

  
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 

                                                                         
                                                                                            

 


