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Prioritățile strategice ale Guvernului în atenția mediului de afaceri
București, 2 februarie 2016
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) a avut o primă întâlnire cu Prim-ministrul Dacian Cioloș în decembrie
2015. În cadrul acestei întâlniri CDR și-a reafirmat deschiderea de a contribui în mod constructiv, cu propuneri
echilibrate și bine argumentate, la îmbunătățirea mediului de afaceri.
CDR va continua să aibă întâlniri periodice cu reprezentanți ai Guvernului pentru a identifica cele mai potrivite
măsuri care pot asigura o creștere economica sustenabilă pe termen mediu și lung. Primul și cel mai important
lucru pe care mediul de afaceri l-a solicitat Guvernului a fost transparența decizională și predictibilitate în
politicile publice.
În acest context publicarea priorităților strategice și a planului de măsuri sectoriale pentru fiecare minister,
reprezintă în opinia CDR, un pas inainte și un mesaj de angajament din partea Guvernului în stabilirea unei
colaborări eficiente cu mediul de afaceri.
De asemenea, apreciem crearea de către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a punctului unic de
informare privind actele normative aflate în dezbatere publică. Această măsură va facilita accesul în timp real la
consultare a diverselor organizații și asociații dându-le posibilitatea să aibă o viziune de ansamblu asupra
modificărilor avute în vedere de Executiv și să contribuie la îmbunătățirea cadrului legislativ propus.

 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României
Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi.
Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici
publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția reunește în total 44 de organizații sau membrii asociați.

 Scopul Coaliţiei
Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au
impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

 Coordonarea Coaliţiei
Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții Asociației Oamenilor
de Afaceri din România (AOAR), Camerei Americane de Comerț în România, (AmCham), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și
Romanian Business Leaders (RBL).

