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NEFASTA LISTĂ NEAGRĂ A COMPANIILOR EXCEPTATE DE LA APLICAREA                
GUVERNANȚEI CORPORATIVE REVINE ÎN PARLAMENT 

 
 
București, 24 septembrie 2018 – Fondul Proprietatea își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la un nou proiect 
legislativ, discutat în prezent în comisiile din Camera Deputaților, care propune exceptarea a 100 de companii 
de stat de la aplicarea legislației în vigoare privind guvernana corporativă. Unele dintre cele mai valoroase 
companii de stat românești, care activează în sectoare vitale, sunt vizate, printre acestea numărându-
se: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroporturi București, Romgaz, Salrom, Administrația Porturilor Maritime 
Constanța, Transelectrica și CE Oltenia. 
 
Fondul Proprietatea este surprins de faptul că amendamentele acestui proiect de lege sunt în mare măsură 
aceleași cu cele declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională în februarie 2018. Este posibil ca 
plenul Camerei Deputaților să voteze acest proiect săptămâna aceasta.  

 
Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, exceptarea a peste 100 de companii de stat de la aplicarea 
normelor de guvernanță corporativă ar fi un uriaș pas înapoi în privința credibilității economice a României. Va 
avea un impact extrem de costisitor pentru companiile de stat românești, riscând să le transforme în găuri negre, 
datorită:  

 dispariției totale a transparenței și a responsabilității management-ului în companiile de stat; 

 nivelului inimaginabil de arbitrariu, incompetență și derizoriu în privința numirii conducerii acestor 
companii, ce va conduce la completă lor politizare; 

 lipsei controlului și monitorizării publice a cheltuielilor efectuate de companii, transformându-le în ținte 
ușoare pentru politicienii corupți. 

 
Comentând pe marginea implicațiilor deosebit de grave ale acestei propuneri, Johan Meyer, CEO al Franklin 
Templeton Investments Limited și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea a declarat: „Companiile de stat 
aparțin tuturor românilor, care sunt perfect îndreptățiți să aibă acces la date privind situația și evoluția acestora. 
Or, odată cu exceptarea aplicării guvernanței corporative în numeroase companii de stat, nu va mai exista 
obligativitatea raportării publice periodice a niciunor informații financiare sau operaționale. Probabil vom intra 
într-o epoca de întuneric total în care nu vom mai ști mai nimic despre performanță companiilor de stat, cu 
excepția aflării peste un an sau doi că unele din cele mai de succes companii de stat românești vor fi aproape 
în insolvență, iar noi ne vom întreba cum de am ajuns acolo. E ca și când i-ai lăsa pe Ali Baba și cei 40 de hoți 
într-un seif bancar imens, cu luminile stinse și alarma deconectată, iar apoi ai pretinde că ești surprins de 
rezultate. Sunt uimit că o astfel de acțiune dăunătoare este luată în considerare, în condițiile în care obiectivul 
stabilit al României este de a deveni o țară cu statut de piață emergentă." 
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Fondul Proprietatea este extrem de dezamăgit să asiste la o altă încercare menită să reducă sfera aplicării 
acestei legislații vitale, parte a unor atacuri repetate din ultimii 2 ani. Între timp, în alte piețe emergente și 
dezvoltate, guvernanța corporativă nu mai reprezintă o noutate, ci este mai degrabă norma. 

În acest context, Fondul Proprietatea îndeamnă Parlamentul să analizeze cu atenție impactul negativ major al 
acestor excepții și să voteze împotriva adoptării infamei liste negre de companii exceptate de la aplicarea 
guvernanței corporative. În trecut, consecințele managementului deficitar, numit pe criterii politice, au produs 
pierderi considerabile pentru întreprinderile de stat. În prezent, acestea ar putea fi foarte nocive pentru o țară 
care are nevoie de resurse bugetare, dorește să fie un exemplu în Europa în ceea ce privește competitivitatea 
și aspiră la standardele OECD și aderarea la acest organism. 
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Note pentru editori: 

 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au 
fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a 
preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de 
investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor și aprecierea per acțiune a capitalului prin 
investiţii în principal în acţiuni româneşti și titluri de valoare asociate acțiunilor. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București 
din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market al Bursei de Valori de la Londra prin intermediul certificatelor 
de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.  
 
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzeşti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe 
informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
 
2. Despre Franklin Templeton Investments  

 
Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin 
Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investițiilor pentru clienți 
de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 180 de țări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experiență în toate 
clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și personalizate. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei 
sunt susținuți de o echipă integrată, globală de profesioniști în administrarea riscului și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. 
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Având birouri în 35 de țări, compania situată în California are peste 65 de ani de experiență în investiții şi administrează active în 
valoare de peste 724 miliarde dolari, conform datelor disponibile la 30 iunie 2018. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi 
http://www.franklintempleton.co.uk. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 32 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul 
este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. (“FTIS”), o societate cu răspundere limitată care se califică drept 
administrator de fond de investiţii alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii 
de fonduri de investiţii alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul   A00000154/21 noiembrie 
2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul Comerţului şi 
Companiilor din Luxembourg, cu nr.  B 36.979, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (“ASF”) cu nr. 
PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016. 
 
Acest comunicat este distribuit de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrat la ASF cu nr. 
PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, care este autorizat și reglementat în Marea Britanie de Autoritatea de Comportament 
Financiar, înregistrată în cadrul acesteia sub nr. 121779, înregistrată ca echivalentul străin al unui consultant de investiţii la Comisia de 
Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegate al FTIS în ceea ce priveşte funcţiile de management al 
portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din București se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajele 7-8, 
sector 1, București, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32.  
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments 
şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton 
Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru 
inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de 
cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin 
Templeton Investments pentru scopuri proprii. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București. 
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