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Comunicat de presă 

17 decembrie 2014 

Ministerul Finanțelor Publice intenționează să modifice Legea pieței de capital printr-o 

ordonanță de urgență neconstituțională, care încalcă drepturile fundamentale ale 

investitorilor și guvernanța corporativă a emitenților.   

Deși cele trei variante de proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 

privind piața de capital, publicate anterior, au fost contestate de reprezentanți ai acesteia, 

Ministerul Finanțelor Publice a transformat ultima variantă în proiect de ordonanță de urgență, cu 

motivația nejustificată a necesității modificării legii, în regim de urgenţă, „astfel încât să se 

asigure facilitarea accesului investitorilor străini la piaţa de capital românească şi sporirea 

integrării României în economia europeană, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor 

investitorilor, guvernanţa corporativă a emitenţilor.....”. 

Prin prevederile pe care le cuprinde proiectul, privind  modificarea prin lege a actelor constitutive 

ale operatorilor de piață (Bursa de Valori Bucuresti – B.V.B. si Sibiu Stock Exchange - Sibex) în 

privința cvorumurilor de ținere a adunărilor generale ale acționarilor, precum și referitore la 

ridicarea dreptului de preferință al acționarilor societăților listate de a subscrie noile acțiuni în 

cazul majorărilor de capital social, sunt îngrădite drepturile si interesele legale si legitime ale 

acționarilor operatorilor de piata, precum și drepturile acționarilor minoritari ai 

emitenților, deși preambulul ordonanței pretinde că scopul este tocmai respectarea 

acestora.  

Prevederile menționate reprezintă o gravă ingerință în procesul decizional corporativ,  o încălcare 

a dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute la B.V.B. și Sibex, precum și a dreptului de 

proprietate al acționarilor minoritari. 

Asociația Brokerilor atrage atenția că nu este permis a se interveni prin lege asupra deciziilor 

luate, în condițiile Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004, de adunările generale ale acționarilor 

societaților private. 

Potrivit Constituției României:  „proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice.” 

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de societățile pe acțiuni presupune, printre altele, 

dreptul acționarului de a decide viața companiei: dreptul de a participa la adunările generale, 

dreptul de vota în adunarile generale, dreptul de a fi informat asupra propunerilor de modificare a 

actului constitutiv formulate de acesta sau de Consiliul de Administrație al societății sau de alți 
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acționari ai societății, dreptul de a aproba modificări la actele constitutive potrivit voinței 

societare formate în conditiile legale și statutare. 

Legiuitorului îi este interzis să aducă atingere acestor drepturi, să se substituie voinței 

proprietarilor acțiunilor sau să ia rezoluții în locul acestora sau să modifice prevederile actelor 

constitutive, asa cum este exprimat în prevederile proiectului de OUG amintite mai sus. 

B.V.B. si Sibex sunt societăți pe acțiuni, 100% private, și își desfașoară activitatea în baza Legii 

nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a 

actelor constitutive proprii aprobate de adunările generale ale acționarilor, organul suprem de 

decizie al societatii. Prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare din data de 20.10.2007, 

acționarii B.V.B. au decis cvorumurile de prezență și de vot pentru adunările generale ale 

acționarilor, prevăzute în actele lor constitutive la acest moment, în acord cu prevederile din 

Legea nr. 31/1990. Propunerile invederate nu urmăresc un interes social larg sau general și nu au 

fost solicitate de acționarii B.V.B. și Sibex. Acționarii B.V.B. nu au fost interesați de 

reducerea cvorumurilor de prezență pentru adunările generale, activitate cu care nici nu au 

mandatat vreodată Consiliul de Administrație al B.V.B., și nu s-au prezentat la adunările 

generale extraordinare din martie și aprilie 2013, care au  avut pe ordinea de zi propunerea de 

modificare a cvorumurilor de prezență mai sus menționate, în sensul reducerii la minimul legal al 

acestora.  

Practic, scopul prevederilor menționate este acela de suprimare a voinței acționarilor a două 

companii private și de exercitare a drepturilor de acționar prin mecanisme nespecifice unui 

stat de drept, în interesul unui grup mai mult sau mai puțin ocult de persoane. Observând că nu 

reușesc să convingă acționarii existenți ai B.V.B. să coboare cvorumurile de prezență pentru a 

facilita anumite decizii urmărite de o parte de membrii Consiliului de Administrație și de grupuri 

de persoane din umbră unor administratori ai B.V.B. (interesate să preia controlul B.V.B.), 

aceștia au inițiat un grup de lucru cu scopul pretins de eliminare a barierelor sistemice din piața 

de capital. Propunerile din proiectul de lege pregătit de acest grup privesc interesele unor grupuri 

individuale care au profitat de puterea de lobby  pe care o dețin pe lângă reprezentanții anumitor 

organe statale, pe care eventual le-au cooptat în acest demers sub pretextul larg al „eliminării 

unor bariere identificate pe piața de capital din România”.  

Grupul de lucru, și ne referim cu precadere la persoanele aflate în raporturi juridice cu B.V.B., a 

pregătit aceste propuneri la umbra unei structuri fără personalitate și răspundere juridică (nefiind 

nici măcar o asociație legal constituită cum cere Legea nr. 52/2003), pe care le-a transmis 

autorităților (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor Publice etc.) făcând 

reprezentarea (falsă) ca ar fi autorizate de către B.V.B., că au mandatul organului suprem de 

decizie al BVB.  

Mai mult, propunerea de modificare a pragului de deținere de 5% din capitalul social al 

operatorului de piață și permisiunea concentrării de participații de 20%, așadar a exercitării unei 
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influențe semnificative asupra gestionării B.V.B. și Sibex, ar putea să compromită semnificativ 

gestionarea și funcționarea corectă și prudentă a piețelor reglementate administrate de B.V.B. și 

Sibex, ceea ce nu numai că ar prejudicia piața de capital din România, dar ar și constitui o 

încălcare a prevederilor din Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind piețele 

instrumentelor financiare.  

Atragem atenția că nicio normă comunitară nu interzice stabilirea de către statul membru a unor 

cerințe care să asigure gestionarea și funcționarea corectă și prudentă a operatorilor de piață. 

Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât experiența recentă a prejudiciilor aduse la două S.I.F.-

uri a arătat pericolul controlului excesiv al unor grupuri de interese asupra unor societăți de 

o asemenea amploare și importanță. 
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