19.06.2007, Bucureşti

Comunicat de Presă

În calitatea sa de organizaţie patronală şi având în vedere scopul său de a constitui un
promotor al dezvoltării Pieţei de Capital, precum şi existenţa unui interes de ordin
general ce se cere a fi protejat prin asigurarea cadrului propriu de rezolvare a
problematicilor legate de despăgubirea persoanelor ale căror proprietăţi au fost
naţionalizate în perioada regimului comunist, Asociaţia Brokerilor s-a adresat
Guvernului şi Parlamentului.
Asociaţia Brokerilor consideră că întreg ansamblul legislativ care reglementează
organizarea şi funcţionarea Fondului Proprietatea consacră soluţia listării acestuia la
Bursa de Valori Bucureşti ca soluţie unică şi rapidă a rezolvării blocajelor apărute în
activităţile de despăgubire a persoanelor păgubite.
În Petiţia transmisă, Asociaţia Brokerilor a solicitat parlamentarilor şi membrilor
Guvernului sa se implice si sa susţină:
1. proiectul de Ordonanţă de Urgenţă elaborat pentru modificarea Titlului VII din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, care crează
cadrul legal pentru listarea Fondului Proprietatea prin alinierea dispoziţiilor legii mai
sus menţionate la cele ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital;
şi
2. listarea Fondului Proprietatea ca societate comercială pe acţiuni în cadrul uneia din
categoriile Bursei de Valori Bucureşti până la definitivarea Ordonanţei de Urgenţă
care va permite ulterior tranzacţionarea în cadrul pieţei reglementate.
Este bine cunoscut faptul că în această perioadă se află pe rolul Curţii de la Strasbourg
o serie de procese a căror finalizare este obligarea statului român la plata de
despăgubiri faţă de persoanele a căror reparare a prejudiciilor nu a fost posibilă prin
utilizarea procedurilor puse la dispoziţie de statul român. Tranzacţionarea Fondului
Proprietatea face posibilă finalizarea procesului de despăgubire prin crearea
posibilităţii practice pentru persoanele despăgubite de a-şi vinde acţiunile rezultate din
schimbul titlurilor de despăgubire şi de a obţine contraprestaţia pagubei suferite.
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