Grupul de Lucru pentru Piața de Capital
București, 13.03.2014

Domnului Victor Ponta
Prim-Ministru
Guvernul Romaniei

Stimate domnule Prim-Ministru,
Re: Propuneri modificări legislative pentru eliminarea celor Opt Bariere
Urmare a conferinței organizate pe 12 februarie a.c., sub auspiciile Băncii Naționale a României
și în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în cadrul căreia au participat
înalți oficiali și actorii principali ai pieței financiare, au fost prezentate și dezbătute cele “Opt
Bariere” care împiedică dezvoltarea pieței de capital din România, vă supunem atenței și vă
înaintăm spre analiză un prim demers de modificare a cadrului de reglementare incident pieței de
capital.
Propunerile legislative și de reglementare specifice sunt consecința aprofundării studiului de
identificare a celor Opt Bariere. Acestea au fost elaborate având ca obiectiv eliminarea Barierelor
în vederea alinierii legislației românești la legislația europeană, cu impact asupra practicilor de
piață, care, în anumite cazuri, diferă semnificativ de practica europeană și astfel afectează
competivitatea și eficiența pieței de capital din România.
Propunerile legislative supuse atenției dumneavoastră reprezintă rezultatul eforturilor Grupului de
Lucru pentru Piața de Capital din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, sub coordonarea
Bursei de Valori Bucuresti.
Propunerilor atașate sunt structurate să acopere problematici corespunzătoare următoarelor opt
Bariere și anume: Bariera 1 - Accesul la piața locală, Bariera 3 - Nerespectarea drepturilor
investitorilor, Bariera 4 - Lipsa unei proceduri de plată a dividendelor aliniată la standardele
internaționale, Bariera 7 - Piața primară, Bariera 8 - Piața obligațiunilor, Bariera 2 - Conformarea
fiscală a investitorilor, Bariera 6 - Neclarităţi privind aspecte fiscale aferente tranzacţionării pe
piaţa de capital.
Documentul prezentat în această structură conține propuneri concrete de amendare a
Regulamentelor emise de ASF și a unor legi ordinare, fără modificarea cărora, în anumite situații,
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eliminarea unor Bariere și, prin urmare, reformarea pieței de capital nu ar fi posibilă. Apreciem că
o abordare fracționată a problematicilor ar fi ineficientă și ar necesita per total resurse mai mari,
înrucât majoritatea modificărilor solicitate se referă la câteva acte normative cheie care adresează
mai multe Bariere în același timp.
Totodată, pe această cale vă solicităm organizarea unui grup de lucru comun și nominalizarea
participanților reprezentând instituția pe care o coordonați, care să dezbată punctual propunerile
alăturate, necesare pentru dezvoltarea pieței de capital românești.
În speranța unui răspuns favorabil, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Steven van Groningen
Coordinator
Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei

Ludwik Sobolewski
Director General
Bursa de Valori București
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