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PROIECTUL DE LEGE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PROTEJAREA INTERESELOR 

NAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ PUNE ÎN PERICOL DEZVOLTAREA PIEȚEI DE 

CAPITAL 

 
 
București, 10 iunie 2020 - Fondul Proprietatea (denumit în continuare „Fondul”) solicită Camerei Deputaților, în 
calitate de for decizional, să analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică și să îl respingă. Legislația, care intenționează 
să suspende toate acțiunile de vânzare a participațiilor deținute de statul român pe o perioadă de doi ani, va 
pune serios în pericol recuperarea economică a României, împiedicând dezvoltarea pieței de capital și 
descurajând potențiale investiții.  
 
Deși proiectul de lege pretinde să protejeze interesele economice ale României în perioadele dificile, este de 
așteptat să producă exact efectul opus din cauza caracterului său excesiv. Printre altele, riscă să înghețe 
procedurile curente de listare a companiilor de stat (precum Hidroelectrica) la Bursa de Valori București, a căror 
finalizare va contribui semnificativ la dezvoltarea pieței de capital din România, îmbunătățirea implementării 
principiilor guvernanței corporative și posibila promovare a pieței locale la statutul de Piață Emergentă. 
 
Comentând pe marginea proiectului de lege, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments și 
Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a declarat: „Piața de capital este o componentă cheie în 
orice economie și are astfel potențialul de a accelera considerabil redresarea țării, pe măsură ce pandemia 
regresează. Este incorectă încercarea introducerii unor astfel de obstacole, care riscă să împiedice potențialul 
economic al țării. Pe scurt, obstrucționarea pieței de capital înseamnă obstrucționarea economiei. Ultima listare 
a unei companii de stat pe piața locală a avut loc în 2014. Este extrem de dezamăgitor să asistăm la încă o 
încercare de a introduce legislație care ar complica serios sau ar putea chiar îngheța listările companiilor de stat, 
mai ales luând în considerare că aceste listări îmbunătățesc transparența, asumarea responsabilității, 
guvernanța corporativă din companii, dar și sursele lor de finanțare. Listările joacă, de asemenea, un rol esențial 
în potențiala promovare a României la statutul de piață emergentă, care riscă să fie amânată pe termen 
nedeterminat, ceea ce înseamnă că România își sabotează propriul obiectiv. Dacă va fi aprobat, proiectul de 
lege ar trimite un semnal extrem de negativ în privința lipsei eforturilor de a amplifica potențialul de redresare 
economică și a sprijinului politic pentru dezvoltarea pieței de capital din România. Încă o dată, va fi ca și cum te-
ai împiedica chiar înainte de linia de finish." 

 
Printre alte potențiale efecte negative ale proiectului de lege se numără: 

• „Izolarea” internațională a României, cu consecințe adverse în întreaga economie; 

• Românii și investitorii internaționali vor căuta oportunități de investiții în țările cu piețe de capital mai 
primitoare; 

• Riscul de țară al României s-ar înrăutăți, ceea ce ar crește costurile de finanțare pentru Ministerul 
Finanțelor Publice; 

• Fondurile de pensii din România ar fi obligate să investească în acțiuni în străinătate, în căutarea unei 
diversități mai mari și a unor rentabilități promițătoare, din cauza lipsei de noi emitenți la bursa locală; 
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• Bugetul de stat, precum și investițiile mari în energie și infrastructură ar pierde o sursă cheie de finanțare. 
 
Mai mult, proiectul de lege a fost propus fără o evaluare corespunzătoare a impactului și a riscurilor implicite. Ar 
fi extrem de îngrijorător și dezamăgitor să vedem repetarea greșelilor din trecut, când au fost introduse modificări 
legislative majore fără analize de impact, producând nu numai daune de ordin economic semnificative, ci 
afectând și imaginea României ca destinație atractivă de investiții. 
 
În consecință, Fondul Proprietatea solicită Camerei Deputaților să ia în considerare potențialele efecte 
dăunătoare asupra pieței de capital și economiei și să respingă categoric proiectul de lege privind unele măsuri 
pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică. 
 
 

- FINAL   - 
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Note pentru editori: 

 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost 
confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat 
oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții de tip 
închis, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin 
investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București din 25 
ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR-
uri”) la data de 29 aprilie 2015.  
 
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzești nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe 
informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
 
2. Despre Franklin Templeton Investments  
 
Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizație globală de management al investițiilor care operează împreuna cu sucursalele 
sale sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este de a oferi rezultate superioare prin furnizarea de soluții 
globale şi locale de management al investițiilor pentru clienți de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 170 de țări. Prin intermediul 
echipelor specializate, compania are experiență în toate clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și soluții 
personalizate multi-active. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei sunt susținuți de o echipă integrată, la nivel mondial, de 
profesioniști în managementul riscurilor și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. Având angajați în peste 30 de țări, compania 
din California are peste 70 de ani de experiență în investiții. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.franklintempleton.co.uk. 
 
Franklin Templeton a deschis un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajaţi, incluzând 5 specialişti locali în investiţii 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analiști 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 investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii 
de fonduri de investiții 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 Comerțului şi 
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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, 
fiind înregistrat în cadrul acesteia sub nr. 121779 si fiind înregistrat ca echivalentul străin al unui consultant de investiții la Comisia de 
Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegat al FTIS în ceea ce privește funcțiile de management al 
portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului. 
 
Adresa biroului Franklin Templeton Investment Management Limited din București este: 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. 
 
Copyright © 2020. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
 


