
 
 

 
 

          

Către:  Guvernul României 

În atenția:  

 Ministerul Finanțelor 
 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 Ministerul Energiei 
 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

 

Subiect:  Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (L25/2021) 

 

Stimate doamne, 

Stimați domni, 

 
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), prin Grupul de Lucru pentru piețe de capital și servicii 

financiare, salută adoptarea la nivelului Guvernului României a Proiectului de lege privind modificarea 
Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 
(L25/2021) și transmiterea acestuia spre aprobare Parlamentului României.  

Considerăm că, în forma inițială, prevederile Legii 173 / 2020 au fost inoportune, afectând 
perspectivele de dezvoltare ale pieței de capital din România, recent promovată la statutul de piață 
emergentă de către FTSE Russell, ceea ce ar înlătura și beneficiile multiple în ceea ce privește accesul la 
finanțare al companiilor românești pe care acest statut le generează. 

CDR reiterează faptul că listarea unor participații minoritare în companiile în care Statul este 
acționar majoritar poate aduce beneficii multiple, în primul rând pentru companiile vizate, întrucât, prin 
criterii de guvernanță corporativă, management profesionist și transparență, acestea își vor crește 
performanța și eficiența, în beneficiul tuturor acționarilor. În plus, capitalizarea suplimentară a acestora 
le va permite să acceseze și să dezvolte noi proiecte investiționale de natură a aduce multiple beneficii pe 
termen lung atât acestor companii, cât și Statului Român.  

Dorim însă să menționăm și faptul că este necesar un efort continuat și susținut din partea tuturor 
părților implicate în vederea dezvoltării pieței de capital românești, direcționat pe următoarele axe 
strategice: 

- Elaborarea unui calendar ferm de listare a unor pachete în companiile deținute majoritar de către 
Stat, calendar comunicat în mod transparent investitorilor, pentru a evita pierderea încrederii 
acestora în acest proces; 



 
 

 
 

- Elaborarea unei strategii clare de dezvoltare a pieței de capital locale prin autoritățile și organele 
abilitate, cu implicarea tuturor participanților relevanți din piață; 

- Respectarea și implementarea  principiilor de guvernanță corporativă la nivelul tuturor 
companiilor controlate majoritar de către stat și angajarea unui management profesionist și stabil 
din punct de vedere politic; 

- Simplificarea procedurilor de listare pe piața de capital a obligațiunilor corporative, ca metodă 
alternativă de acces la finanțare pentru companiile locale; 

- Îmbunătățirea  accesului la piața de capital pentru investitorii individuali prin simplificarea 
mecanismului de calcul și raportare individuală a tranzacțiilor, posibil prin realizarea impozitării la 
sursă; 

 

Totodată, dorim să atragem atenția și asupra faptului că există un număr de patru companii listate 
pe piața de capital și care îndeplinesc criterii de lichiditate solicitate de către MSCI pentru încadrarea 
României ca piață emergentă și de către această instituție, mai relevantă la nivelul investitorilor 
instituționali internaționali decât FTSE Russell.  

Astfel, continuarea reformelor pieței de capital și listarea pachetelor minoritare în companii 
deținute majoritar de Stat va întări piața de capital, va crește lichiditatea și va atrage noi investitori privați, 
transmițând un puternic mesaj de încredere în economie. Niciun stat nu se poate dezvolta sustenabil fără 
o piață de capital puternică, lichidă și diversificată, care să fie o sursă viabilă de finanțare pentru dezvoltare 
pentru toate segmentele de companii. 

Pe lângă acestea, fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) reprezintă la momentul actual 
cel mai mare investitor în piața de capital din România, iar listarea suplimentară a companiilor menționate 
va permite acestora să plaseze mai bine fondurile pe care le administrează, în companii locale, în mod 
transparent și în beneficiul direct al milioanelor de participanți. La final, vă asigurăm de întregul suport 
din partea CDR pentru elaborarea și implementarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea pieței de 
capital și ne manifestăm disponibilitatea de a participa în orice discuții relevante pe această temă. 

Cu deosebită considerație, 

Radu Topliceanu 

 Coordonator Grupul de Lucru pentru Servicii Financiare 
 

 

 
  



 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) 
CDR este o inițiativă privată, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor 
săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România (AmCham), Camera 
Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de 
Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor 
Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România (CNIPMMR). 
Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu 
privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Companiile reprezentate de cele 25 de 
organizații de afaceri membre CDR angajează peste un milion de oameni și generează aproximativ 50% 
din PIB. 
Scopul CDR este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme 
care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.  
www.coaliția.org 


