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MARŢI, 15 martie 2005 

1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare 

privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor comerciale 

desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice ''Termoelectrica'' S.A. în urma procesului de restructurare.(PLx 

84/2005).     

                                                                                                                                           

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea 

economică a Societăţii Comerciale ''LAMINORUL'' - S.A. Brăila. (PLx 

85/2005).             

                                                                                                                                           

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV''.(PLx 86/2005). 
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 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2004 privind preluarea de către 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra 

Societăţilor Comerciale '' RAFO'' S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti. (PLx 

87/2005).     

                                                                                                                                  

5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

          

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Comerţului: Cornel Chiriac - secretar de stat şi Raluca Ghişoin - 

expert, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice : domnul Sebastian Bodu - 

secretar de stat, doamna Aura Gereanu - director general, George Drăghici - 

expert, Lucia Diaconescu - şef serviciu şi Valeria Nistor - director adjunct, 

reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna 

Cristiana Gociu - director. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor 

obligaţii de plată ale societăţilor comerciale desprinse din Societatea Comercială 

de Producere a Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. în urma 

procesului de restructurare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a susţinut necesitatea 

aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat faptul că, 

în urma procesului de restructurare, Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. a rămas titulara tuturor 

obligaţiilor de plată pentru creditele contractate pentru finanţarea producţiei din 

Sistemul Energetic Naţional, şi pentru creditele angajate pentru activitatea de 

investiţii. Deoarece societatea nu a avut disponibilităţile necesare pentru plata la 

scadenţă, datoriile către băncile creditoare au fost achitate de Ministerul 

Finanţelor Publice în calitate de garant. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, datoriile 

către Ministerul Finanţelor Publice pentru creditele garantate sunt de peste 

12.248 miliarde lei. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai menţionat 

faptul că, în structura actuală, când Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. mai are în componenţă 

sucursalele de la Brăila, Borzeşti, Doiceşti şi Paroşeni, veniturile nu mai asigură 

plata integrală a creditelor rămase în sarcina sa. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat faptul că, 

societăţile care s-au înfiinţat prin preluarea centralelor externalizate fie că au 

semnat angajamentele de rambursare a creditelor fie că le-au semnat cu 

obiecţiuni sau nu le-au semnat, nu au asigurat plata la scadenţă a acestor datorii. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat faptul că, 

situaţia economică a centralelor externalizate a făcut ca, pentru trecerea 

perioadelor de iarnă acestea să contracteze noi credite pentru plata 

conbustibililor, şi în consecinţă să nu îşi poată achita datoriile către Societatea 

Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai susţinut faptul 

că, soluţionarea acestor probleme este imperios necesară pentru a se evita 

agravarea situaţiei economico-financiare a Societatăţii Comerciale de Producere 
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a Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. care ar urma să intre întru-

un blocaj, ceea ce ar avea consecinţe deosebit de grave asupra economiei. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să ştie de ce Societatea Comercială 

Brăila şi S.C.Govora nu sunt prezentate în anexa prezentului act normativ. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, acestea nu 

fac parte din anexă deoarece aparţin Societatăţii Comerciale de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. Această ordonanţă de 

urgenţă cuprinde întreprinderile care nu mai aparţin Societatăţii Comerciale de 

Producere a Energiei Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. 

Domnul deputat Ion Stoica a afirmat faptul că, S.C. Govora s-a desprins de 

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

''Termoelectrica'' S.A. înainte ca societăţile prezentate în anexă să înceapă 

procesul de privatizare, de aceea nu face parte din anexă. S.C. Brăila aparţine în 

continuare Societatăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

''Termoelectrica'' S.A. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor 

măsuri financiare privind reglementarea unor obligaţii de plată ale societăţilor 

comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei 

Electrice şi Termice ''Termoelectrica'' S.A. în urma procesului de restructurare, 

să fie avizat în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii 

Comerciale ''LAMINORUL'' - S.A. Brăila. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a menţionat faptul că, 

prezentul proiect de lege vizează, pe de o parte, necesitatea finalizării privatizării 
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acestei societăţi, cu un impact semnificativ în cadrul economiei naţionale şi, pe 

de altă parte, necesitatea rezolvării imediate a problemelor sociale ce ar putea fi 

generate de o eventuală lichidare a Societăţii Comerciale ''LAMINORUL'' - S.A. 

Brăila. 

Domnul deputat Petru Lakatos a propus ca sintagma din titlul actului act 

normativ ,,relansarea economiei'', să fie înlocuită cu sintagma ,,ajutor de stat''. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că nu este vorba de un ajutor de 

stat ci de un împrumut. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a menţionat faptul că, în acest moment 

există şanse de privatizare pentru Societatea Comercială ''LAMINORUL'' - S.A. 

Brăila. Fără această relansare economică Societatea Comercială ''LAMINORUL'' 

- S.A. Brăila va intra în incapacitate de plată. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a mai menţionat faptul că, Societatea 

Comercială ''LAMINORUL'' - S.A. Brăila a fost privatizată în 1999, iar în urma 

unui contract de vânzare-cumpărare între Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.) şi 

Tubman International Ltd, a intrat în proprietatea acestuia. În urma desfiinţării 

contractului de vânzare-cumpărare între Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.) şi 

Tubman International Ltd, AVAS a redevenit acţionar al Societatăţii Comerciale 

''LAMINORUL'' - S.A. Brăila, această societate având o datorie de 5 milioane $. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a mai menţionat faptul că, Societatatea 

Comercială ''LAMINORUL'' - S.A. Brăila, s-a redresat parţial, plătindu-şi 

datoriile pe care le avea la Societatea Comercială Combinatul Siderurgic 

''SIDEX''S.A. Galaţi  şi S.C. Sidelca, în prezent având acord de funcţionare. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a spus că, privatizarea va fi întârziată 

datorită relansării mijloacelor fixe. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri 
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pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale ''LAMINORUL'' - S.A. 

Brăila, să fie avizat, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale ''TRACTORUL UTB - 

S.A. BRAŞOV''. 

Reprezentantul AVAS a întârziat o oră,  domnii deputaţi fiind indignaţi în 

continuare de modul în care reprezentanţii diferitelor ministere răspund 

solicitării de a participa la şedinţele Comisiei. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a spus că, la data de 30.03.2005 Societatea 

Comercială ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' îşi va închide porţile dacă 

acest proiect de lege va fi aprobat. Ministerul Agriculturii  nu a plătit datoriile 

faţă de Societatea Comercială ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'', în acest 

moment fiind în imposibilitate de plată. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a afirmat că, va vota pentru aprobarea 

prezentului act normativ. Societatea Comercială ''TRACTORUL UTB - S.A. 

BRAŞOV'' trebuie închisă pe programul PSAL2, acestă societate nu s-a putut 

închide deoarece AVAS era în negocieri cu firma Landini. La termenul legal 

30.09.2004 Landini nu s-a prezentat la semnarea contractului de privatizare şi nu 

şi-a îndeplinit obligaţia contractuală. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a afirmat că, datorită faptului că firma 

Landini nu s-a prezentat la semnarea contractului de privatizare, s-a emis 

prezenta ordonanţă de urgenţă prin care AVAS acordă împrumut Societăţii 

Comerciale ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' pentru ca aceasta să 

plătească plăţile compensatorii. Acest act normativ nu şi-a produs efecte. Plăţile 

de subvenţie  s-au făcut integral la data de 1.11.2004.  
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Domnul deputat Liviu Almăşan a spus că, tractoarele s-au ridicat şi s-au şi 

livrat. Societatea Landini nu exista în România în anul 2001. Societatea 

Comercială ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' a făcut un salt calitativ 

foarte mare în ultimul timp, iar dacă i se propuse să producă motoare ecologice, 

atunci va produce. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a menţionat faptul că, Ministrul 

Agriculturii plăteşte 3.500 miliarde lei motorina. Societatea Comercială 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' consumă 40% în minus. S-au importat 

12.000 de tractoare, dintre care 0,5% sunt noi. Nu se poate spune că trebuie să 

vindem Tractorul ca şi active, deoarece este inuman. Societatea Comercială 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' din anul 2003 până în anul 2004 şi-a 

diminuat datoria de 3 ori.Ttrebuie să se discute cu reprezentanţii Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru a afla puncul de vedere al 

acestora. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că, Guvernul a trimis 

spre aprobare Parlamentului prezentul act normativ în data de 16.11.2004. 

Ordonanţa de urgenţă prezintă punctul de vedere al guvernului condus de Adrian 

Năstase, iar în prezent nu există punctul de vedere al guvernului condus de Călin 

Popescu Tăriceanu. Ar trebui să nu se mai discute proiectele de lege care nu 

conţin punctul de vedere al actualului guvern. Nu există nici un reprezentant 

AVAS care să poată oferi informaţii în legătură cu Societatea Comercială 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV''. 

Domnul deputat Nicolae Bara a propus amânarea discutării proiectului de 

lege. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a menţionat faptul că, nu crede că poziţia 

AVAS ar fi pentru lichidarea Societăţii Comerciale ''TRACTORUL UTB - S.A. 

BRAŞOV''. Datorită faptul că directorul general a fost schimbat nu trebuie să se 

închidă şi fabrica. 
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Domnul deputat Dorinel Ursărescu a spus că, nu trebuie să păstrăm o 

societate care nu aduce beneficii la bugetul statului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a cerut reprezentantului AVAS să-şi 

exprime punctul de vedere. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a susţinut 

necesitatea aprobării prezentului proiect de lege. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

menţionat faptul că, prezentul proiect de lege vizează necesitatea rezolvării 

imediate a problemelor sociale generate de imposibilitatea Societăţii Comerciale 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' de a achita sumele reprezentând plăţile 

compensatorii solicitate de foştii salariaţi ai societăţii. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie cărui fapt i s-a 

datorat schimbarea poziţiei din noiembrie şi până acum. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

menţionat faptul că, au considerat că în acel moment Societatea Comercială 

''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'' ar avea capitalul necesar pentru a-şi 

putea plăti datoriile. În baza unei analize s-a ajuns la concluzia că va fi foarte 

greu de privatizat Societatea Comercială ''TRACTORUL UTB - S.A. 

BRAŞOV''. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie dacă AVAS acuză 

vechiul guvern că ar fi acordat unele facilităţi firmei Landini. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 

ajutorul de stat se analizează în cadrul unui grup specializat. 

Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie dacă prezentul act normativ 

poate avea efecte asupra privatizării. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 

prezentul act normativ poate avea efecte imediate asupra privatizării, această 

societate putând fi executată cu active. 
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Domnul deputat Liviu Almăşan a menţionat faptul că, AVAS deţine 70% 

din acţiunile  Societatăţii Comerciale ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'', 

putând să execute această societate în orice moment. 

Domnul deputat Andrei Gerea a spus că este important ca AVAS să-şi 

recupereze  banii. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 

au de recuperat suma de 30 miliarde lei şi nu există un timp de recuperare a 

activelor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă în strategia de 

recuperare a banilor, întâi se epuizează toate celelalte posibilităţi. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 

se vor epuiza toate celelalte posibilităţi, înainte de a se trece la strategia de 

recuperare a banilor. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a menţionat faptul că, AVAS deţine 70% 

din acţiunile  Societatăţii Comerciale ''TRACTORUL UTB - S.A. BRAŞOV'', 

SIF Transilvania este acţionar minoritar având 18% din acţiuni . 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că, 

se face o confuzie între patrimoniu şi acţiuni. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a afirmat faptul că, numai facilităţile pentru 

firma Landini sunt în valoare de 1.200 miliarde lei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 

aceste facilităţi sunt mult mai mari. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a afirmat faptul că, în acest moment AVAS 

se comportă ca un proprietar. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu 18 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri ca 

proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
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Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale ''TRACTORUL UTB - 

S.A. BRAŞOV'', să fie avizat, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra Societăţilor Comerciale '' RAFO'' 

S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a menţionat faptul că, 

proiectul de lege vizează luarea unor măsuri în vederea respectării directivelor 

Uniunii Europene şi a actelor normative în vigoare în ceea ce priveşte 

combustibilii, impunându-se ca interesele statului să fie reprezentate de o 

singură instituţie publică. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 martie 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2004 privind preluarea 

de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale 

asupra Societăţilor Comerciale '' RAFO'' S.A. Oneşti şi ''CAROM'' - S.A. Oneşti, 

să fie avizat, în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

MIERCURI, 16 martie  2005 

 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele 
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măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic 

''SIDEX''S.A. Galaţi.      

 

2. Audierea Consiliului Investitorilor Stăini pe probleme de politică 

economică.      

                                                                                                                  

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice : domnul Daniel Chiţoiu - vicepreşedinte, doamna Aura 

Gereanu - director general, doamna Gica Roşu - director general adjunct şi 

domnul Mihai Hură - director general adjunct, reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: doamna Cristiana Gociu - director şi 

reprezentanţii Consiliului Investitorilor Stăini: domnul Gilbert Wood - 

preşedinte, domnul Patrick Gelin - vicepreşedinte, Victor Kevehazi - membru, 

domnul Bert Fol - membru, Serge Monier - membru, Doina Ciomag - secretar 

general şi Stepanita Stanescu - stafe. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ''SIDEX''S.A. Galaţi.     

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a menţionat faptul că, în 

acest moment există o ordonanţă de urgenţă  care se află în dezbatere la Senat şi 
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care include prevederile prezentei ordonanţe. Respingerea acestei ordonanţe de 

urgenţă a Guvernului ar crea un gol legislativ până la promulgarea legii de 

aprobare a ordonanţei aflate la Senat. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

hotărât cu unanimitate de voturi, ca proiectul de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic 

''SIDEX''S.A. Galaţi, să fie amânat. 

Discutarea acestui act normativ urmând a avea  loc într-o viitoare şedinţă a 

Comisiei. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea Consiliului 

Investitorilor Stăini pe probleme de politică economică. 

Reprezentantul FIC a menţionat că, în ceea ce priveşte sistemul juridic, FIC 

apreciază numeroasele progrese importante care s-au produs de la ultima 

publicare a Cărţii Albe. Justiţia este o putere independentă în stat. Curtea 

Supremă de Justiţie a fost transformată în Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Membrilor recent numiţi li se acordă un mandat pe viaţă, permiţând astfel o mai 

mare independenţă şi obiectivitate în procesul de luare a deciziilor. A fost 

aprobată o nouă lege privind reorganizarea judiciară care stabileşte instanţele 

comerciale specializate. A fost înfiinţat Consiliul Suprem al Magistraturii 

(CSM), creându-se astfel un sistem juridic independent de Ministrul Justiţiei, 

care nu mai are puterea de a numi sau promova judecători. CSM este responsabil 

de recrutarea, evoluţia profesională şi sancţionarea judecătorilor şi procurorilor. 

În luna septembrie a anului 2004, CSM a emis numeroase regulamente, 

abordând aspecte precum procedura de evaluare a activităţii profesionale a 

magistraţilor şi de promovare în funcţii de conducere, impunerea cursurilor de 
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formare profesională continuă pentru judecători (inclusiv publicarea rezultatelor 

testelor) şi procedura de alegere a membrilor CSM. 

Reprezentantul FIC a mai menţionat că, în ceea ce priveşte sistemul juridic, 

statul de drept reprezintă o cerinţă fundamentală a acquis-ului comunitar al 

Uniunii Europene. Aceasta implică existenţa unei justiţii independente, a unor 

mijloace eficiente şi accesiblile de recurs, a unui sistem juridic care să garanteze 

egalitatea în faţa legii şi, poate cel mai important pentru România, aplicarea 

uniformă a legilor existente.  

Reprezentantul FIC a menţionat că, pentru încurajarea investiţiilor directe, 

aspect esenţial pentru creşterea economică, România trebuie să demonstreze 

investitorilor potenţiali că statul de drept le va proteja investiţiile şi relaţiile 

contractuale. Guvernul României trebuie să emită ordonanţe de urgenţă numai în 

situaţii excepţionale. Totuşi, acest drept este folosit într-o manieră abuzivă, 

ordonanţele de urgenţă fiind emise şi în alte situaţii. Acest aspect generează 

nenumărate probleme, prin faptul că reprezintă un abuz de putere şi încalcă 

principiul separării puterilor în stat, reducând autoritatea Parlamentului de a 

aproba legi.  

Reprezentantul FIC a mai menţionat  de asemenea, că ordonanţele de 

urgenţă contravin adesea legislaţiei existente, deoarece la elaborarea lor nu se 

beneficiază de timpul şi resursele necesare unei analize prealabile 

corespunzătoare.  

Recomandările FIC ar consta în reducerea semnificativă a numărului de 

ordonanţe de urgenţă emise de Guvernul României, limitarea emiterii acestora 

doar în situaţii cu adevărat excepţionale. 

Reprezentantul FIC a mai spus că, judecătorilor li se încredinţează un 

număr prea mare de cazuri. Numărul anual de cazuri este estimat la peste 600 de 

cazuri pentru fiecare judecător. Acest fapt generează cel puţin două probleme. În 

primul rând, afectează acurateţea deciziilor judecătoreşti. La apel se descoperă 

erori judiciare în 30% din cazurile civile judecate în primă instanţă. În al doilea 
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rând, există extrem de multe cazuri pe rol, ceea ce determină întârzieri 

inacceptabile în rezolvarea acestora. Peste 10% dintre posturile de judecător 

recent înfiinţate sunt vacante, iar reformele recente ale sistemului judiciar vor 

necesita un număr mai mare de judecători şi de personal auxiliar.  

Reprezentantul FIC a menţionat că, Ministerului Justiţiei i s-au pus la 

dispoziţie surse de finanţare internaţională (din partea  Băncii Mondiale, de 

exemplu) pentru formarea judecătorilor şi îmbunăţirea eficienţei sistemului 

juridic, însă această finanţare nu a fost utilizată din motive necunoscute. 

Recomandările FIC ar consta în angajarea şi instruirea unui număr mai mare de 

judecători. Aplicarea unor sisteme informatice şi a unui sistem naţional de 

gestiune a cazurilor. Utilizarea suselor disponibile de finaţare, în special a celor 

externe, pentru aplicarea recomandărilor de mai sus. În cazul în care condiţiile 

finanţării sunt considerate inacceptabile, se recomandă renegocierea acestora. 

         Reprezentantul FIC a menţionat că, în ceea ce priveşte regimul fiscal, 

FIC este încurajat de numeroase progrese înregistrate referitoare la regimul 

fiscal din România. Începând cu 1 ianuarie 2004, toată legislaţia privind 

impozitele şi taxele a fost consolidată într-o singură lege - Codul Fiscal. 

Reprezentantul FIC a menţionat că, pe data de 18 noiembrie 2004, au fost 

publicate Normele care includ prevederi cu privire la preţurile de transfer, acesta 

fiind un prim pas către alinierea legislaţiei din România la reglementările 

internaţionale.  

Reprezentantul FIC a mai menţionat că, pe 7 decembrie 2004 s-a publicat 

legislaţia referitoare la posibilitatea obţinerii de soluţii fiscale anticipate. În 

ultimii doi ani, au fost luate măsuri importante pentru îmbunătăţirea sistemului 

de consultare prealabilă privind schimbările propuse la regimul fiscal. De 

exemplu, amendamentele la Codul Fiscal propuse pentru 2005 au fost publicate 

în 2004, oferind posibilitatea unor consultări prealabile şi acordând o perioadă 

de timp companiilor pentru a-şi ajusta operaţiunile în consecinţă.  
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Reprezentantul FIC a spus că, începând cu 1 ianuarie 2005, sistemul de 

impozitare a veniturilor individuale a fost simplificat prin introducerea cotei 

unice de impozitare de 16%. 

Reprezentantul FIC a menţionat că, în ceea ce priveşte regimul fiscal, toate 

impozitele importante au fost consolidate în Codul Fiscal. Totuşi, în multe 

cazuri Codul Fiscal nu a fost armonizat cu legislaţia UE., cum ar fi în privinţa 

impozitului pe profit, TVA şi a taxelor vamale. Mai concret, lipsa armonizării se 

poate observa în ceea ce priveşte: contractele de alocare a costurilor, limita 

deductibilităţii bunurilor degradabile şi regimul TVA pentru bunurile plasate în 

regimuri vamale suspensive. Recomandările FIC ar consta în armonizarea 

legislaţiei din România cu cea din UE ar trebui să se facă înaintea datei de 

aderare la UE, în special în domeniile menţionate mai sus. 

Reprezentantul FIC a mai  menţionat că, legislaţia care reglementează 

conduita inspectorilor fiscali nu abordează toate problemele importante şi este 

adesea contradictorie. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul drepturilor şi 

obligaţiilor contribuabililor. Deşi au fost făcute eforturi pentru îmbunătăţirea 

situaţiei, legislaţia actuală nu prevede câteva drepturi fundamentale ale 

contribuabililor, aşa cum sunt ele prevăzute de OCDE.  

       De exemlpu, Codul Fiscal nu este suficient de clar pentru a le da 

posibilitatea contribuabililor să anticipeze consecinţele fiscale care decurg din 

desfăşurarea activităţilor lor personale şi de afaceri. Aceste drepturi există în 

diferite ţări UE, iar OCDE recomandă existenţa acestora.  

Nu numai că legislaţia actuală favorizează autorităţile fiscale în detrimentul 

drepturilor contribuabililor, dar şi aplicarea legilor existente nu se realizează 

într-un mod echitabil. În timp ce contribuabilii sunt adesea sancţionaţi sever 

pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, de obicei nu se ia nici o măsură 

împotriva inspectorilor fiscali care nu respectă legislaţia referitoare la conduita 

lor, chiar dacă aceasta cauzează prejudicii contribuabililor.  
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Recomandările FIC ar consta în adoptarea unei legislaţii coerente şi unitare 

referitoare atât la conduita autorităţilor fiscale, cât şi la drepturile şi obligaţiile 

contribuabililor. Aceasta ar trebui să se realizeze fie prin unificarea tuturor 

prevederilor relevante într-un singur act normativ (de exemplu, în formatul 

recomandat de OCDE - Carta Contribuabilului) sau prin armonizarea 

prevederilor incluse în Carta Contribuabilului cu acelea din alte acte normative 

relevante, cum ar fi Codul de Procedură Fiscală. Carta Contribuabilului ar trebui 

să respecte forma şi conţinutul liniilor directoare OCDE (deja implementate de 

mai multe ţări UE) deoarece reprezintă un instrument esenţial în stabilirea unei 

relaţii corecte între funcţionarii publici şi contribuabili. Inspectorii fiscali ar 

trebui sancţionaţi în cazul în care nu respectă prevederile Codului de conduită 

sau legislaţia privind drepturile contribuabililor. 

Reprezentantul FIC a mai  menţionat că, în  conformitate cu  Codului 

Fiscal, acolo unde există două sau mai multe filiale în România aparţinând 

aceleiaşi companii (române sau străine), fiecare filială trebuie să depună separat 

o declaraţie privind impozitul pe profit şi un decont de TVA; nu este permisă 

depunerea unei declaraţii fiscale consolidate. Consecinţa este că pierderile unei 

filiale nu pot fi compensate din profiturile altei filiale.  

 De asemenea, tranzacţiile între filialele din cadrul aceluiaşi grup sunt 

subiect de TVA şi fiecare filială trebuie să depună  separat deconturi de TVA. În 

plus, consolidarea fiscală nu este corelată cu conceptul de consolidare contabilă.          

   Recomandările FIC, în domeniul consolidării fiscale, ar consta în 

introducerea atât din punct de vedere al impozitului pe profit, cât şi al TVA, 

indiferent dacă există sau nu o consolidare contabilă. Aceasta ar rezulta în 

beneficii atât pentru autorităţile fiscale, cât şi pentru companii. Pentru 

investitori, aceasta ar elimina neregularităile ce apar datorită imposibilităţii de a 

compensa pierderile cu profiturile, ar simplifica obligaţiile declarative, ar 

elimina TVA în cazul tranzacţiilor între filialele aceluiaşi grup şi, în general, ar 

crea un mediu fiscal mai atractiv pentru investitori. 
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        Reprezentantul FIC a menţionat că, în ceea ce priveşte flexibilitatea 

pieţei muncii, Codul Muncii este un act normativ cuprinzător, cu un impact 

semnificativ asupra tuturor companiilor din România. În Suplimentul Cărţii 

Albe publicat în anul 2003, FIC a identificat şase aspecte critice ale Codului 

Muncii care ar trebui modificate.  

         FIC apreciază măsurile luate de Guvern în acest sens: în perioada 

iulie-august 2004, Ministerul Muncii a organizat o serie de consultări cu 

asociaţii patronale din România, sindicate şi asociaţii profesionale, pentru a 

discuta unele probleme şi recomandări cu privire la Codul Muncii. FIC a oferit 

recomandări detaliate. În cadrul programului finanţat de Banca Mondială, 

Programme Adjustment Loan (PAL), a fost angajat un consultant pentru 

revizuirea Codului Muncii. Raportul întocmit de consultant cuprinde 

amendamentele propuse la Codul Muncii. Guvernul a acceptat condiţia din 

Acordul Provizoriu Stand-By încheiat cu FMI, de a înainta Parlamentului, până 

la 30 martie 2005, amendamentele propuse pentru modificarea Codului Muncii. 

        Reprezentantul FIC a menţionat că, în ceea ce priveşte flexibilitatea 

pieţei muncii, conform legislaţiei actuale, angajaţilor li se permite să lucreze cel 

mult opt ore suplimentare pe săptămână, limitând săptămâna de lucru la 

maximum 48 de ore. Această regulă este prea rigidă în multe domenii unde 

necesităţile profesionale pot înregistra fluctuaţii considerabile de la o săptămână 

la alta.   Recomandările FIC -  angajaţilor ar trebui să li se permită să lucreze în 

mod voluntar, un număr maxim de 48 de ore pe săptămână ca medie pe o 

perioadă de un an, aşa cum este stipulat în  Directiva UE 2003/88/EC. 

        Reprezentantul FIC a mai menţionat că, potrivit Codului Muncii, 

perioada de probă convenită trebuie să se încheie înainte ca oricare dintre părţi 

să poată rezilia contractul de muncă. Această prevedere este rigidă şi ar putea fi 

împovărătoare pentru ambele părţi. Dacă este clar că angajatul nu este potrivit 

pentru postul respectiv, angajatorul nu ar trebui să aştepte până la sfârşitul 

perioadei de probă pentru a rezilia contractul de muncă. În mod similar, un 
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angajat care decide că nu doreşte postul nu ar trebui să aştepte până la sfârşitul 

perioadei de probă.  

       Recomandările FIC, ar consta în faptul că, ambelor părţi ar trebui să li 

se permită să rezilieze contractul de muncă în orice moment în cursul perioadei 

de probă, din orice motiv. 

       Reprezentantul FIC a mai menţionat că - ,,incompetent din punct de 

vedere profesional” reprezintă un motiv obişnuit pentru concedierea unui 

angajat. Cu toate acestea, la interpretarea incompetenţei profesionale, instanţele 

au tendinţa să pună accentul pe calificare, în loc de performanţe.  

      În plus, concedierea din motive de incompetenţă profesională impune 

respectarea procedurii prevăzute pentru abaterile disciplinare. Această cerinţă 

este dificilă şi determină creşterea timpului şi a eforturilor necesare pentru 

concedierea unui angajat.  

       Recomandările FIC -  principiul pe bază căruia se face concedierea 

trebuie să aibă în vedere neatingerea performanţelor şi nu calificarea 

profesională. Eliminarea cerinţei potrivit căreia demiterea pe motive de 

incompetenţă profesională trebuie să urmeze procedura prevăzută pentru 

abaterile disciplinare. 

Reprezentantul F.I.C. a apreciat progresele înregistrate în sectorul bancar. 

Sectorul financiar şi bancar din România este în general sănătos şi credibil. 

Politica monetară a Băncii Naţionale a României a asigurat un mediu stabil 

pentru dezvoltarea produselor şi serviciilor financiare şi bancare.  

Reprezentantul F.I.C. a subliniat faptul că, în prezent, siguranţa operaţiunilor 

este asigurată prin reglementări stricte emise în ultimii trei ani, în special cu 

privire la spălarea de bani. Reprezentantul F.I.C. s-a referit la ultima lege 

bancară intrată în vigoare la sfârşitul anului 2003, care înglobează în legislaţia 

românească o mare parte a acquis-ului comunitar al U.E. şi defineşte funcţia de 

audit aplicabilă băncilor, care este în conformitate cu cele mai bune practici. 
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De asemenea, reprezentantul F.I.C. s-a referit în continuare la normele privitoare 

la provizioane, norme care au fost radical schimbate în ianuarie 2003, luând în 

considerareşi situaţia financiară a contrapartidei. In consecinţă, stabilirea 

provizioanelor în sistemul bancar s-a îmbunătăţit şi este mai aproape de 

Criteriile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiare. În acest sens, 

înfiinţarea Biroului de Credit a contribuit, de asemenea, la reducerea riscurilor 

băncilor. In ediţia anterioară a Cărţii albe, F.I.C. a recomandat implementarea 

unui sistem de clearing electronic, iar în prezent Banca Naţională a României 

este în curs de implementare a unui Sistem Electronic de Plăţi, dezvoltat în 

strânsă legătură cu băncile. Reprezentantul F.I.C. a recunoscut că există unele 

incertitudini în special cu privire la costuri, dar acest proiect, programat a se 

încheia la începutul lui 2005, va îmbunătăţi productivitatea şi eficienţa sectorului 

bancar. Reprezentantul F.I.C. s-a referit în continuare la noua lege a 

falimentului, intrată în vigoare în mai 2004, care va accelera procedurile, găsind 

un echilibru între creditori şi debitori, îmbunătăţind siguranţa operaţiunilor 

bancare. O sugestie a reprezentantul F.I.C. a fost aceea de a fi completată cu o 

nouă lege, mai eficientă cu privire la executarea silită, care este în prezent 

discutată în Parlament. Reprezentantul F.I.C. a făcut mai multe sugestii 

legislative parlamentarilor români, cum ar fi cea referitoare la reducerea 

diferenţei dintre rata dobânzii aplicată la lei şi cea aplicată la valută. 

Reprezentantul F.I.C. s-a referit şi la formarea profesională a inspectorilor 

B.N.R., care, după părerea F.I.C., ar trebui îmbunătăţită, precum şi la relaţia de 

comunicare dintre BNR şi celelalte bănci comerciale are necesită o atenţie mai 

mare pentru a fi îmbunătăţită. 

Reprezentantul F.I.C. s-a referit şi la cantitatea şi calitatea garanţiilor colaterale 

si la solicitarea de a se cuprinde într-o modificare legislativă a diferenţelor reale 

dintre acestea, ca de exemplu gajurile şi ipotecile instituite, calitatea si rangul 

acestora.  
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       In continuare, reprezentantul F.I.C. s-a referit la necesitatea implementării 

unor norme referitoare la provizioane mai flexibile şi mai obiective, care să ia în 

considerare diferenţele importante dintre clienţii restanţieri, precum şi dreptul 

băncilor de a evalua necesitatea stabilirii unor provizioane de 100% sau mai 

puţin, în funcţie de situaţie. O atenţie deosebită a fost acordată de reprezentantul 

F.I.C. solicitării de a se implementa, cât mai repede posibil, normele 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiare (I.F.R.S.) cu privire la 

contabilitate. Implementarea acestora a fost amânată, din motive necunoscute 

reprezentanţilor F.I.C., pentru anul 2006, şi nu se cunoaşte, încă, regulamentul 

ce urmează să fie emis de BNR.  

       Recomandarea F.I.C. a fost ca aceste norme să fie implementate în cadrul 

tuturor băncilor până la data de 1 ianuarie 2006, având ca rezultat uniformizarea 

rapoartelor financiare ale băncilor care vor putea fi astfel comparate, precum şi 

creşterea credibilităţii sistemului bancar în general. Regulamentul I.F.R.S. 

trebuie extins şi în sectorul corporatist, pentru îmbunătăţirea siguranţei mediului 

de afaceri. O altă recomandare F.I.C. a fost, la acest punct, instituirea unei 

obligativităţi a situaţiilor financiare consolidate precum şi promovarea 

controlului strict al calităţii formelor de auditare. Reprezentantul F.I.C. s-a 

referit pe larg la societăţile de finanţare şi de leasing, care nu au fost până în 

prezent reglementate, recomandarea F.I.C. este aceea de a fi stabilit, cât mai 

rapid, un cadru legal de activitate pentru acestea. O altă sugestie a F.I.C. a fost 

cea legată de privatizarea B.C.R. şi C.E.C., care ar trebui finalizate până la 

sfârşitul anului 2005. O sugestie de final a reprezentantului F.I.C. a fost cea 

legată de „leul greu” care, în opinia lor ar trebui, dacă este posibil, revizuită şi 

amânată.  

Un alt capitol al prezentării reprezentanţilor F.I.C. a fost cel al guvernanţei 

corporatiste, aceştia apreciind progresele înregistrate în România în acest 

domeniu şi al pieţei de capital. 
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Reprezentantul F.I.C.  a subliniat că, în ultimii doi ani, autorităţile române 

au abordat într-o manieră mai echilibrată probleme legată de interesele deseori 

contradictorii ale acţionarilor majoritari şi ale celor minoritari, prin noua lege 

privind piaţa de capital nr. 297 din 2004, fiind create oportunităţi noi pentru 

discuţii şi dezbateri. Atât CNVM cât şi Guvernul au depus eforturi în vederea 

adoptării legislaţiei române la acquis-ul comunitar şi la directivele acestuia. În 

legea privind piaţa de capital au fost incluse majoritatea prevederilor directivelor 

Uniunii Europene. 

Cu toate acestea, reprezentantul F.I.C. a subliniat că, în ultimii ani, s-au 

înregistrat numeroase fraude majore, în special în domeniul contabilităţii, 

afectând companii din SUA şi Europa. In acest sens, un grup de experţi în 

dreptul societăţilor comerciale a recomandat Comisiei Europene ca fiecare stat 

membru să întocmească un Cod Naţional privind guvernanţa corporatistă. Spre 

deosebire de ţările membre U.E., România nu dispune de un astfel de cod.  

Reprezentantul FIC a recomandat ca un astfel de Cod să fie adoptat de către 

RASDAQ si BVB în coperare cu alte părţi interesate, cod care ar trebui să se 

bazeze pe principii iar nu pe reglementări cu caracter obligatoriu. In majoritatea 

cazurilor, principiile rămân valabile o perioadă îndelungată de timp şi nu 

necesită modificări. Astfel, se pot prevedea cel mai bune practici specifice de pe 

pieţele mature de capital. Impunerea cerinţei ca toate societăţile cotate la bursă 

să se supună principiului „respectă sau explică” conform căruia acestea sunt 

obligate fie să respecte Codul în totalitatea sa, fie să explice în raportul lor anual 

motivul pentru care nu au repsectat unul dintre principiile Codului.  

Referitor la distribuirea dividendelor, reprezentantul F.I.C.  a subliniat 

existenţa unor probleme legate de distribuirea acestora la termen după aprobarea 

acestora în Adunarea generală a acţionarilor a fost modificată prin Legea privind 

piaţa de capital, însă nu este reglementată într-un mod corespunzător. 

Reprezentantul F.I.C. a recomandat existenţa unui singur registru de acţionari, 

aceia care au drept de vot şi dreptul de a primi dividende. 
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Reprezentantul F.I.C. s-a referit la faptul că România foloseşte metoda 

votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie la 

cererea unui număr de acţionari „semnificativi”. O astfel de prevedere nu există 

pe nici una dintre pieţele de capital ale Uniunii Europene. F.I.C. recomandă 

eliminarea acestei cerinţe. 

Reprezentantul F.I.C. s-a referit şi la faptul că majorările de capital social, 

conform legii privind piaţa de capital, sunt permise prin contribuţii în natură, 

însă numai dacă sunt aprobate de acţionarii care deţin cel puţin 75 % din 

capitalul social, acest prag fiind extrem de ridicat. Reprezentantul F.I.C. a făcut 

recomandarea înlocuirii cerinţelor privind aprobarea majorării de capital social 

prin contribuţii în natură cu cerinţele în acest sens prevăzute în articolul 115 din 

Legea privind societăţile comerciale incluzând şi posibilitatea unei a doua 

convocării. In cazul în care se aprobă majorarea de capital social prin contribuţii 

în natură fiecare acţionar minoritar ar trebui să aibă dreptul de a opta pentru o 

contribuţie echivalentă în numerar pentru a evita diluarea participaţiei sale. De 

asemenea, reprezentantul F.I.C. a avut o recomandare referitoare la rolul 

auditorilor în acest sens avându-se în vedere modificarea legii astfel încât 

prevederile privind atribuţiile de raportare să fie aliniate la standardele 

internaţionale şi la cele ale uniunii Europene. 

O altă recomandare a reprezentantul F.I.C.  a fost aceea de a se elimina 

restricţiile privind membrii Consiliului de Administraţie pentru societăţile care 

funcţionează în interiorul aceluiaşi grup, prezenta recomandare fiind extrem de 

restrictivă după părerea F.I.C., administratorii neputând ocupa această funcţie în 

mai mult de trei C.A. în acelaşi timp.  

Referitor la raportarea tranzacţiilor încheiate cu părţi afiliate, emitenţii sunt 

obligaţi să raporteze acele tranzacţii care depăşesc 50.000 euro. Reprezentantul 

F.I.C. a considerat că această prevedere nu este realistă pentru companiile mari 

sau pentru bănci şi care generează majoritatea volumului tranzacţiilor bursiere. 

Recomandarea F.I.C. a fost aceea ca această prevedere legislativă să devină mai 
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flexibilă şi să permită C.N.V.M. să stabilească limite de raportare adaptate 

pentru fiecare emitent, cum ar fi societăţile mari şi băncile care prin natura lor se 

angajează într-un număr mare de operaţiuni, ce depăşesc aceste limite, inclusiv 

operaţiuni în interiorul grupului. Referitor la posibilitatea acţionarilor majoritari 

de a „exclude” acţionarii minoritari în condiţii specifice şi în schimbul unei 

compensaţii corespunzătoare nu este prevăzută în legea privind piaţa de capital 

şi nici în legea privind societăţile comerciale. Acest aspect poate declanşa litigii 

inutile, care afectează atât societăţile comerciale, cât şi piaţa de capital, susţine 

reprezentantul F.I.C..  

Acesta a făcut recomandarea ca această lege să fie modificată în sensul 

definirii mai clare a condiţiilor în care retragerea este obligatorie pentru 

acţionarii minoritari. 

Reprezentantul F.I.C. s-a referit la progresele înregistrate de România în 

domeniul reglementării, pentru prima dată, a conflictului de interese al 

persoanelor care deţin funcţii de conducere în stat. F.I.C.  apreciat într-un mod 

deosebit înfiinţarea Autorităţii naţionale de Control şi a apreciat legislaţia 

anticorupţie din România, ca fiind complexă şi în mare măsură aliniată la 

acquis-ul comunitar. De asemenea, reprezentantul F.I.C. a subliniat că România 

are de rezolvat o problemă serioasă şi de netăgăduit, care este corupţia; 

reducerea corupţiei va îmbunătăţi climatul de afaceri din România, va accelera 

ritmul tranziţiei, va creşte nivelul investiţiilor străine directe şi va facilita 

procesul de aderare la UE. 

In continuare, reprezentantul F.I.C. a subliniat aprecierile Parlamentului 

European şi ale Comisiei Europene referitoare la temerile acestora cu privire la 

corupţia existentă în România, precum şi legătura dintre aceste aprecieri şi 

dobândirea statutului de ţară membră în 2007. Recomandările F.I.C. în acest 

domeniu sunt în primul rând ca legislaţia anticorupţie existentă, bine elaborată 

de altfel, să fie aplicată pe scară largă şi uniform. De asemenea, FIC consideră că 

trebuie depuse eforturi suplimentare pentru asigurarea independenţei, eficienţei 
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şi credibilităţii Parchetului Naţional Anticorupţie, iar acesta trebuie să îşi 

concentreze resursele pentru investigarea corupţiei la nivel înalt. F.I.C. consideră 

că un efort pe termen lung trebuie făcut pentru eliminarea corupţiei din 

administraţia publică prin creşterea salariilor, eliminarea puterilor discreţionare 

excesive, adoptarea acţiunilor punitive pentru încălcări ale legii, monitorizarea 

mai apropiată şi eficientă a averilor persoanelor oficiale şi a posibilelor conflicte 

de interese prin alinierea legislaţiei privind conflictul de interese cu practivile 

U.E. şi introducerea sancţiunilor pentru declaraţii de avere incomplete sau 

incorecte. De asemenea, F.I.C. recomandă crearea unei legislaţii care să permită 

investigaţii cu privire la discrepanţele dintre veniturile funcţionarilor oficiali şi 

averile acestora. F.I.C. recomandă ca România să adere la Convenţia O.C.D.E. 

din 1997 privind Combaterea Mituirii Funcţionarilor Publici Străini în 

Tranzacţiile Comerciale Internaţionale şi să adopte legislaţia aplicabilă. Această 

convenţie se referă la cei care dau mită. Reprezentantul F.I.C. recomandă 

„Principiile de afaceri pentru combaterea mitei” promovate de Transparency 

International şi Social Accountability International, precum şi Codul de 

Conduită a Celor mai Bune Practici, care ar trebui adoptate de partea română. 

Acest cadru anti-mită a fost creat în mod colectiv de către companii, instituţii 

financiare internaţionale, ONG-uri şi sindicate, şi promovează cele mai bune 

practici de afaceri şi management al riscului şi urmăreşte interzicerea mitei în 

orice forme. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie care sunt cele mai dificile 

probleme care îngreunează investiţiile străine în România şi cum se vor rezolva 

aceste probleme. 

Reprezentantul FIC a spus că, în general există o atitudine pozitivă şi se 

consideră că majoritatea afacerilor sunt înfloritoare. Trebuie să se rezolve 

problema corupţiei. 

Domnul deputat William Brânză a menţionat faptul că, înainte ca o firmă să 

investească în România, FMI nu verifică aceste firme. Domnul deputat a 
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recomandat  să se verifice de către FMI firma care doreşte să investească într-un 

domeniu de activitate din ţara noastră. Domnul deputat a dorit să ştie cum este 

privit proiectul,, leul greu’’şi în ce măsură FIC colaborează cu ARAS. 

 Reprezentantul FIC a spus că, pentru companiile mari acest aspect nu 

consituie o problemă, deoarece se pot implementa grupuri noi de acţiune, dar 

pentru companiile mici aceasta constituie o problemă. ARAS este o companie 

importantă şi poate aduce investiţii străine în România, nu este indicat să se 

schimbe preşedintele organizaţiei aşa repede. Bugetul ar trebui mărit deoarece 

nu există mijloacele necesare.  

 Reprezentantul FIC a mai spus că, nu poate să răspundă pentru fiecare 

companie, dar fiecare companie membră a FIC are un cod de conduită. Nu există 

luare de mită în companiile care fac parte din FIC. 

Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie care este opinia FIC vis-a-vis 

de introducerea cotei unice, vis-a-vis de impactul extern asupra pieţei româneşti 

de capital prin liberalizarea contului curent şi care sunt cele 3 soluţii necesare 

pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri în România. 

Reprezentantul FIC a menţionat faptul că, liberalizarea conturilor de capital 

reprezintă o cerinţă a Uniunii Europene. Rata dobânzii trebuie să scadă sub 

nivelul inflaţiei, iar dacă nu se includ restricţii există riscuri din punct de vedere 

contabil. România trebuie să îşi continuue procesul de organizare a sistemului 

judiciar şi depolitizarea membrilor sistemului judiciar. Nu trebuie să se abuzeze 

de ordonanţe de urgenţă, toţi factorii de decizie ar trebui consultaţi. Trebuie ca 

angajaţii să lucreze în condiţii europene. În ceea ce priveşte codul unic, rata de 

impozitare nu este decisivă. Trebuie să existe o compatibilitate între climatul din 

România şi cel din alte ţări, deoarece ne aflăm într-un proces concurenţial. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie care este opinia FIC 

vis-a-vis de modificarea Codului Muncii şi modificarea Codului Fiscal. 

   Reprezentantul FIC a menţionat faptul că, în ceea ce priveşte Codul 

Fiscal, ordonanţele de urgentă ale Guvernului trebuie să fie emise numai în 
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situaţii excepţionale. Ordonanţele de urgenţă contravin adesea legislaţiei 

existente, deoarece la elaborarea lor nu se beneficiază de timpul şi resursele 

necesare unei analize prealabile corespunzătoare. Au avut loc dezbateri între 

comunitatea de afaceri şi membrii guvernului, dar aceste dezbateri nu sunt 

publice. Ar trebui să existe un organism ales din care să facă parte oameni de 

afaceri, jurişti, economişti şi să se conceapă  o ordine de zi care să fie dezbătută 

public. În ceea ce priveşte Codul muncii 90% dintre recomandări se referă la 

flexibilitatea pieţei muncii. 

Domnul Gabriel Sandu a dorit să facă o recomandare şi anume să se lucreze 

cu cei 7 preşedinţi ai grupurilor de lucru punctual, să existe o colaborare între 

aceştia şi membrii Comisiei.. În cadrul Comisie pentru politică economică, 

reformă şi privatizare se pot rezolva multe dintre problemele economice cu care 

se confruntă România în acest moment. Este foarte dificil să se calculeze 

consecinţele pe termen mediu şi lung a tuturor proiectelor de lege. Domnul 

deputat a dorit să ştie dacă există diferenţe între modul în care sunt tratate 

companiile române şi modul în care sunt tratate companiile străine. 

Reprezentantul FIC a menţionat faptul că, nu se observă nici o diferenţă 

între între modul în care sunt tratate companiile române şi modul în care sunt 

tratate companiile străine. Companiile străine reprezintă 10% din active. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat importanţa prezenţei 

reprezentanţilor FIC în cadrul Parlamentului României, din această colaborare 

rezultând doi învingători, investitorii, atât cei străini cât şi cei români, precum şi 

România ca ţară, în ansamblul ei. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose şi-a manifestat dorinţa de a urma întâlniri 

punctuale cu membrii FIC, în care experienţa acestora va fi de un real folos 

pentru adaptarea politicii româneşti la mediul de afaceri pe care aceştia îl 

reprezintă, urmând ca peste o lună să se organizeze o nouă rundă de întâlniri cu 

reprezentanţii FIC. 
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   JOI,  17  martie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă dezbaterea  şi  studiul 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti şi au analizat posibilele modificări ale acesteia în concordanţă cu 

legea cadru a Cooperaţiei recent publicată în Monitorul Oficial al României. 

 

  PREŞEDINTE, 

   Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA   
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               Consilier parlamentar, 

                     Anca Chiser 

                    

                   Expert parlamentar, 

                                                                                                                    Graziella Segărceanu
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