COMUNICAT DE PRESĂ:
Poziția Coaliției pentru Dezvoltarea României față de ultima variantă a
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004
privind piața de capital

București, 8 decembrie 2014
Coaliția pentru Dezvoltarea României a luat act de publicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a
proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Fiind unul
dintre cei mai importanți susținători și promotori ai reformei pieței de capital din România, apreciem eforturile
depuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Ministerul Finanțelor Publice și de către ceilalți
factori cheie din piața locală în ultima perioadă pentru a impulsiona dezvoltarea pieței de capital din România,
inclusiv printr-o reformă accelerată a acesteia. Credem ferm că reforma nu poate avea loc fără o
revizuire urgentă și substanțială a cadrului legislativ al pieței de capital locale, pentru a facilita o mai bună
funcționare a acesteia, precum și pentru a crește accesibilitatea și atractivitatea pentru investitori, inclusiv
pentru cei străini.
Tocmai în acest sens, nu putem să nu remarcăm că ultima versiune a acestui proiect de lege aduce anumite
modificări față de variantele anterioare, care nu corespund acestui plan de dezvoltare a pieței locale. Una
dintre modificările care ne îngrijorează este scoaterea din proiect a prevederilor referitoare la condițiile de
cvorum pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor la SIF-uri, precum și a celor referitoare
la eliminarea pragului de deținere din capitalul social al SIF-urilor, prevederi care se regăseau în versiunea
inițială a proiectului de lege, discutată și agreată cu actorii din piață și cu reprezentanții Comisiei Europene.
O reformă substanțială și urgentă a legislației pieței de capital locale, care să permită trecerea sa de la statutul
de piață de frontieră la cel de piață emergentă (conform calendarului de evaluare stabilit de către MSCI, așa
după cum este detaliat în expunerea de motive), implică în mod necesar nu doar eliminarea birocrației
excesive, ceea ce reușește cu succes acest proiect de lege, ci și a restricțiilor artificiale, în categoria cărora intră
și pragurile de deținere, și îmbunătățirea condițiilor de acces pe piața de capital din România pentru toți
investitorii deopotrivă.
Membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României reconfirmă angajamentul de a colabora cu toate părțile
implicate pentru a realiza aceasta reformă urgentă, durabilă și semnificativă a cadrului legislativ și a pieței de
capital, în vederea obținerii statutului de piață emergentă.

* ****
Coaliţia pentru Dezvoltarea României este o inițiativă privată, informală care reunește organizații reprezentantive ale mediului de afaceri
din România și care promovează consultarea prin dialog transparent și consistent între autorități și comunitatea de afaceri. Obiectivul
central al Coaliției este acela de a fi un partener activ pentru Guvernul și Parlamentul României în procesul de consultare și de adoptare a
legislației cu impact în activitatea economică din România.
Coaliția este alcătuită din reprezentanţi ai mediului de afaceri din România, precum Camera de Comerţ Americană în România – AmCham
Romania, Consiliul Investitorilor Străini - FIC, Asociaţia Oamenilor de Afaceri (AOAR), Romanian Business Leaders-RBL, camere de comerţ
bilaterale sau reprezentanţe comerciale ale unor state membre UE, din SUA şi Canada.

