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Capitolul 1

Introducere

În mai 1997, Consiliul Investitorilor Str`ini (FIC) a publicat prima sa Carte
Alb`, care con]inea un set de propuneri care aveau \n vedere \mbun`t`]irea
climatului investi]ional din Romånia. O a doua edi]ie, care a luat \n considerare progresele deja \nregistrate [i noua problematic` care a ap`rut, a fost publicat` \n luna decembrie 1999. Aceasta este a treia edi]ie a raportului C`r]ii
Albe.
În ciuda stabilit`]ii politice din Romånia, disponibilit`]ii resurselor [i accesului la pie]ele de export, nivelul investi]iilor str`ine din Romånia a r`mas \n
urma multor ]`ri din Europa central` [i de est.
Factorii care au contribuit la aceasta includ: o economie caracterizat` de o
infla]ie mare, cre[terea redus` sau cre[terea zero [i ratingurile sc`zute pentru
credite externe; procesul de restructurare [i privatizare a unei mari p`r]i a sectorului de stat a fost lent; un cadru juridic [i fiscal instabil; pie]e de capital
sub-dezvoltate [i slab reglementate [i o administra]ie public` ineficient` [i
uneori corupt`.
Prezenta edi]ie a C`r]ii Albe este scris` pe fondul unor schimb`ri rapide, \ntrun climat care devine din ce \n ce mai favorabil investi]iilor. Produsul Intern
Brut a fost \n cre[tere \ncepånd cu mijlocul anului 2000, iar infla]ia, de[i \nregistreaz` \nc` rate mari, a continuat s` scad`. Ratingurile interna]ionale pentru credite au continuat s` creasc`, iar rela]iile cu institu]iile financiare interna]ionale s-au \mbun`t`]it. Au avut loc privatiz`ri semnificative. Sectorul
bancar a continuat s` se consolideze, reflectånd participarea sporit` a b`ncilor
str`ine [i un sistem de reglementare mai eficient.
Probabil c` cel mai semnificativ factor a fost dezvoltarea rela]iilor dintre
Romånia [i Uniunea European`. Se a[teapt` ca poten]ialii investitori s` fie
\ncuraja]i de perspectiva posibilei ader`ri a Romåniei la Uniunea European`,
chiar dac` data ader`rii este \nc` incert`. Implementarea progresiv` a acquisului comunitar \n legisla]ia romån` va oferi un cadru mai familiar, \n timp ce
sprijinul financiar din ce \n ce mai mare acordat de UE va avea un impact pozitiv asupra economiei [i infrastructurii acesteia.
|n cei cinci ani de la prima edi]ie a C`r]ii Albe s-au \nregistrat progrese \ntrun num`r de domenii comentate \n acea edi]ie, incluzånd privatizarea,
impozitarea [i folosirea standardelor interna]ionale de contabilitate.
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Evolu]ia pozitiv` recent` a inclus:
• decizia Guvernului prin care se mandatau consult`ri prealabile privind
reglement`rile care afecteaz` climatul de afaceri;
• o legisla]ie avånd ca scop accelerarea privatiz`rii [i reducerea, prin aceasta,
a poverii datorate pierderilor \ntreprinderilor de stat ineficiente;
• ordonan]a Guvernului privind monitorizarea contractelor de privatizare ce
abordeaz` probleme care \i afecteaz` pe investitorii care au achizi]ionat
foste societ`]i de stat;
• anun]area inten]iei de a \nfiin]a o agen]ie pentru promovarea investi]iilor
str`ine.
În plus, au fost propuse m`suri pentru reducerea barierelor administrative \n
afaceri, acoperind domenii cum ar fi simplificarea procesului de \nregistrare a
societ`]ilor [i ob]inerea de avize, reducerea dificult`]ilor create de num`rul
mare de verific`ri oficiale [i inspec]ii necesare [i realizarea unei mai mari
transparen]e \n func]ionarea institu]iilor publice. Aceste propuneri, care \n
prezent sunt avansate de c`tre Ministerul Dezvolt`rii [i Prognozei, au avut \n
vedere recomand`rile FIC. FIC crede c` este important ca m`surile propuse
s` fie puse \n aplicare cåt mai repede.
Prezenta edi]ie a C`r]ii Albe include din nou recomand`ri pentru
\mbun`t`]irea climatului investi]ional \ntr-o serie de domenii. Urm`toarele
subiecte au o importan]` deosebit`:
Impozitare
De mul]i ani, climatul afacerilor din Romånia a fost afectat \n mod negativ de
schimb`rile frecvente \n legisla]ia fiscal` [i a investi]iilor, inclusiv anularea
facilit`]ilor \nainte de expirarea perioadei pentru care acestea au fost acordate
\n mod legal. FIC este \ngrijorat de planurile actuale de a face schimb`ri semnificative \n domenii care au o influen]` direct` asupra investi]iilor [i exporturilor, incluzånd eliminarea taxei de 6% pentru profiturile din export (care a
fost introdus` \n 2000) [i schimbarea regimului fiscal aplicabil \n zonele libere
[i zonele defavorizate. FIC recomand` insistent ca aceste planuri s` fie reconsiderate.
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FIC nu caut` s` ob]in` stimulente [i „facilit`]i” favorizante. El recomand` un
mediu stabil de taxe sc`zute, deductibilitate integral` a tuturor cheltuielilor [i
amortizarea rapid` a mijloacelor fixe. FIC crede c`, atunci cånd este inevitabil
ca facilit`]ile fiscale existente s` fie anulate, aceasta s` se fac` e[alonat, cu o
perioad` de tranzi]ie rezonabil`, care s` protejeze pozi]ia acelora care [i-au
realizat investi]iile atunci cånd stimulentele erau \n vigoare.
Membrii FIC care au exporturi importante sunt afecta]i de \ntårzieri serioase
\n ob]inerea ramburs`rii TVA la care sunt \ndrept`]i]i. FIC recomand` \n mod
serios ca aceast` situa]ie inacceptabil` s` fie corectat` [i statul s` fie f`cut
r`spunz`tor pentru plata dobånzilor pentru datoriile sale c`tre sectorul privat.
Administra]ia public`
Activitatea administra]iei publice continu` s` fie o grij` major` a investitorilor. Aspectele negative includ un num`r mare de aprob`ri [i autoriza]ii,
incompeten]a administrativ`, lipsa asum`rii r`spunderii [i corup]ia. FIC recomand` un efort serios de ridicare a standardelor, prin \mbun`t`]irea salariilor
[i a condi]iilor de lucru pentru func]ionarii publici, investi]ii pentru instruire
[i aplicarea unui cod etic strict.
De asemenea, FIC recomand` ac]iuni pentru unificarea [i standardizarea procedurilor vamale.
Guvernan]a corporatist`
Acest raport comenteaz` un num`r de aspecte ale cadrului legal pentru
guvernan]a corporatist`. În leg`tur` cu problema nerezolvat` a drepturilor
ac]ionarilor minoritari, FIC este \ngrijorat de faptul c` propunerile prezente ar
da acestora o influen]` dispropor]ionat` fa]` de num`rul de ac]iuni de]inute
[i care nu este \n conformitate cu cele mai bune practici din alte ]`ri, afectånd
astfel planurile de dezvoltare a afacerilor ale investitorilor strategici existen]i
[i descurajånd poten]ialii viitori investitori.
Func]ionarea sistemului juridic
Investitorii nu au \ncredere c` legile din sfera comercial` vor fi aplicate \n mod
impar]ial [i c` procesul judiciar va func]iona \n mod efectiv [i obiectiv. Exist`
percep]ia c` abuzurile din sectorul financiar sau din alte domenii pot r`måne
nepedepsite. Sentin]ele cu privire la litigiile comerciale sunt considerate
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inconsecvente, date cu \ntårziere [i f`r` a fi sus]inute de o argumenta]ie clar`.
FIC crede c` \nt`rirea cadrului legal pentru afaceri ar trebui s` aib` prioritate
[i c` acesta ar trebui s` se concentreze asupra finan]`rii, instruirii, remuner`rii
[i integrit`]ii institu]iilor cheie, \n special a parchetului, instan]elor [i poli]iei.
Finan]area investi]iilor
Disponibilitatea unei game largi de op]iuni de finan]are poate juca un rol
cheie \n \ncurajarea investi]iilor. FIC crede c` dezvoltarea unei pie]e de capital bine reglementate [i a fondurilor private de pensii este necesar` de
urgen]` pentru a oferi noi surse de finan]are pentru investi]ii, prin capital
propriu, \mprumuturi [i alte instrumente. Într-un domeniu \nrudit, FIC recomand` ca APAPS s` \[i l`rgeasc` defini]ia pentru investi]ii atunci cånd evalueaz` dac` societ`]ile [i-au \ndeplinit obliga]iile asumate \n cadrul contractelor de privatizare; \n prezent, numai investi]iile prin injec]ii de capital
sunt recunoscute, \n timp ce practica interna]ional` ar include de asemenea
[i finan]area prin \mprumuturi [i alte instrumente.
Aderarea la Uniunea European`
FIC este \ncurajat de progresul pe care Romånia l-a f`cut \n ultima vreme \n
direc]ia ader`rii la Uniunea European`. Cu toate acestea, preg`tirea ader`rii
s-a desf`[urat \ntr-un ritm mai lent decåt al celorlalte ]`ri candidate [i obstacole importante trebuie \nc` s` fie dep`[ite. Incertitudinea cu privire la aderare poate descuraja poten]ialii investitori sau s`-i \ndrepte c`tre ]`ri care sunt
mai aproape de aderare.
FIC recomand` accelerarea \n continuare a procesului de aderare [i ac]iuni
hot`råte \n domeniile care, conform Comisiei Europene, trebuie \nc` abordate. Adoptarea m`surilor propuse \n prezenta edi]ie a C`r]ii Albe ar trebui
s` aib` o contribu]ie pozitiv` \n acest sens.
Crearea unei economii de pia]` func]ionale este criteriul cheie pentru a fi
membru al Uniunii Europene. În acest scop, va fi esen]ial s` se asigure un
mediu de afaceri echitabil. Unii dintre membrii FIC sunt \ngrijora]i de concuren]a neloial` f`cut` de \ntreprinderile de stat cu pierderi [i de ree[alonarea
datoriilor atåt ale \ntreprinderilor de stat cåt [i ale unora dintre cele private.
În adoptarea acquis-ului comunitar, exist` o tendin]` de a dep`[i cerin]ele
Directivelor relevante ale UE [i de a fixa termene [i obiective nerealiste.
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Aceasta poate plasa Romånia \ntr-o pozi]ie dezavantajoas` \n competi]ia
pentru atragerea investi]iilor str`ine. Membrii FIC pot facilita implementarea
efectiv` a acquis-ului prin punerea la dispozi]ie a experien]ei lor \n procese
similare din alte ]`ri.
Aceast` edi]ie a C`r]ii Albe dep`[e[te tematica de mai sus [i trateaz`
numeroase alte probleme.
Membrii FIC doresc s` lucreze cu autorit`]ile din domeniu pentru elaborarea
acestor propuneri [i transpunerea lor \n fapte. În acest sens, FIC consider` ca
fiind foarte important s` se organizeze \ntålniri periodice ale mini[trilor cu
reprezentan]ii FIC, pentru un schimb de opinii privind climatul investi]ional
[i progresul realizat \n introducerea modific`rilor planificate.
Romånia \[i consolideaz` \n mod constant credibilitatea interna]ional`.
Ac]iuni deja \ntreprinse [i propuneri \n curs de implementare sugereaz` c` se
acord` prioritate \mbun`t`]irii climatului investi]ional. S-a remarcat o mare
disponibilitate pentru consultare [i receptivitate la problemele ridicate de
investitori. Credem c` m`surile propuse \n acest raport vor permite [i alte
\mbun`t`]iri [i astfel vor contribui la integrarea la timp [i cu succes \n
Uniunea European`.
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2.1

Romånia - privire de ansamblu

Progrese economice recente
La sfår[itul lunii aprilie, Standard & Poor's au \mbun`t`]it ratingul valutar pe
termen lung al Romåniei de la B simplu la B plus. Îmbun`t`]irea, care era
a[teptat`, reflect` vulnerabilitatea redus` a Romåniei la presiuni externe, o
evolu]ie constant pozitiv` a exporturilor [i o cre[tere economic` mai sus]inut`
bazat` pe sectorul privat. Ratingul pe termen lung pentru moneda na]ional`
a fost, de asemenea, \mbun`t`]it.
La sfår[itul lunii martie 2002, autorit`]ile au \ncheiat un acord cu FMI pentru
o scrisoare suplimentar` de inten]ie cu privire la \ncheierea primei [i celei de
a doua evalu`ri \n cadrul acordului stand-by (SBA) pentru 383 milioane dolari
SUA, care a fost aprobat de c`tre conducerea FMI \n luna octombrie 2001.
M`suri suplimentare au fost aprobate \n domeniile unde obiectivele programului nu fuseser` \nc` \n \ntregime realizate, incluzånd: reducerea pierderilor
\n sectorul energetic, men]inerea politicii salariale \n societ`]ile de stat \n limitele plafonului prev`zut [i accelerarea privatiz`rii. Conducerea FMI se preconizeaz` c` va discuta aceste m`suri suplimentare \n iunie 2002.
Evolu]ia macroeconomic` recent` a fost favorabil` [i \n mare m`sur` conform` cu programul FMI. În 2001, PIB a fost mai mare decåt s-a estimat, cu o
cre[tere de 5,3% fa]` de rata de cre[tere de 1,8% \nregistrat` \n 2000, datorat`
\n principal cererii de pe pia]a intern` [i unui nivel mai ridicat de investi]ii.
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Figura 1
Mul]i observatori prev`d o cifr` mai mic` pentru 2002, \ntrucåt se previzioneaz` o sc`dere a consumului intern, \n timp ce activitatea economic` din
UE va \ncepe s` creasc` \n a doua jum`tate a anului. Ca rezultat, infla]ia a continuat s` scad`, atingånd 30,2% la sfår[itul lui 2001, \n ciuda modific`rilor
frecvente ale pre]urilor energiei care au avut loc anul trecut. În conformitate cu
cifrele lunare \nregistrate pentru \nceputul anului 2002, reducerea infla]iei la
22% la sfår[itul anului devine un obiectiv realizabil.

Figura 2
Politica fiscal` a fost \n`sprit` \n ultimul trimestru al anului 2001 [i, ca rezultat, deficitul fiscal consolidat a fost men]inut la 3,5% din PIB, mai mic decåt
obiectivul ini]ial al Guvernului. Eforturi continue pentru \n`sprirea acesteia
vor fi necesare \n cazul \n care, \n acest an, se dore[te realizarea obiectivului de
3% pentru deficitul PIB stabilit de c`tre Legea bugetului pe 2002. Pentru
\mbun`t`]irea nivelului sc`zut al veniturilor, Guvernul inten]ioneaz` s`
m`reasc` accizele [i s` adopte un regim simplificat, nediscriminatoriu privind
TVA [i taxa pe profit. În ceea ce prive[te exporturile, acestea au continuat s`
aib` o evolu]ie bun`, \n ciuda sc`derii nivelului acestora \n UE.
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Cu toate acestea, \n 2001, cre[terea puternic` a cererii interne a contribuit la
accentuarea deficitului comercial \n compara]ie cu anul precedent, cre[terea
importurilor devansånd cre[terea exporturilor. O \mbun`t`]ire a balan]ei serviciilor [i transferurile curente mai mari au ajutat la ]inerea sub control a
cre[terii deficitului de cont curent. Intr`rile din investi]ii str`ine directe \n 2001
au fost \n jur de 1. 150 milioane dolari SUA, teoretic neschimbate fa]` de anul
precedent

Figure 3
Central bank foreign exchange reserves increased to around USD 3.9 billion
in December 2001, corresponding to more than three months of imports, and
have remained stable ever since. The Ministry of Finance is planning to
launch the first 10 year Eurobond in spring, following a successful Eurobond
issue in June 2001, which contributed to raising some EUR 600 million.
2.2

Evolu]ia recent` a reformelor structurale
Negocierile pentru programul PSAL II cu Banca Mondial`, \n valoare de 300
milioane de dolari SUA, au fost \ncheiate \n decembrie 2001. Principalul
obiectiv al programului este sus]inerea reformelor structurale \n domeniul
privatiz`rii \ntreprinderilor de stat, reformei sectorului bancar [i privatiz`rii,
eficientiz`rii mediului economic [i \mbun`t`]irii asisten]ei sociale. Împrumutul a[teapt` \nc` aprobarea B`ncii Mondiale, care este preconizat` pentru
mijlocul anului 2002. Angajamentul dintre reprezentan]ii B`ncii Mondiale [i
omologii lor romåni, Ministerul de Finan]e [i Autoritatea pentru Privatizare [i
Administrarea Participa]iilor Statului (APAPS), va include restructurarea [i
privatizarea celor 18 societ`]i de stat. Singura privatizare a unei \ntreprinderi
mari proprietate de stat, \ncheiat` \n 2001, a fost aceea a societ`]ii Sidex, cea
mai mare societate de producere a o]elului din Romånia, care a fost våndut`
cu succes unei societ`]i anglo-indiene, ISPAT.
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Legea, menit` s` accelereze privatizarea, a fost aprobat` \n aprilie anul acesta. Cele mai importante prevederi ale acesteia sunt:
• crean]ele bugetare pån` \n decembrie 2001 ale societ`]ilor care trebuie privatizate vor fi anulate total sau par]ial;
• \n termen de 90 de zile de la privatizare, unit`]ile furnizoare de utilit`]i
creditoare vor decide dac` anuleaz`, ree[aloneaz` sau convertesc datoriile
\ntreprinderilor privatizate \n ac]iuni, pentru care investitorii vor primi
drepturi de preem]iune;
• \ntreprinderile de stat (SOE) pot fi våndute pentru cel mai bun pre],
indiferent de pre]ul stabilit ini]ial de c`tre stat;
• Guvernul va avea dreptul s` aprobe vånz`ri pentru un Euro, dar selectarea
cump`r`torului se va face pe baza altor condi]ii, cum ar fi angajamentele
referitoare la investi]ii sau locuri de munc`;
• un regim special de administrare va fi instituit \n timpul perioadei de privatizare, timp \n care nu li se va permite unit`]ilor furnizoare de utilit`]i s`
\ntrerup` aprovizionarea societ`]ilor \n curs de privatizare.
Acordul cu FMI asupra unui nou program economic pentru perioada 2001-2002
include, de asemenea, o serie de reforme structurale care s` rezolve problema arieratelor \n cre[tere \ntre \ntreprinderi. Autorit`]ile s-au angajat s` \mbun`t`]easc`
\ncas`rile pentru utilit`]i publice, s` ajusteze pre]ul energiei [i s` adere la o politic`
strict` a pre]urilor \n sectorul de stat. În special, politicile de pl`]i cu privire la marii
utilizatori industriali [i societ`]ile municipale furnizoare de c`ldur` cu un procent
slab de plat` a utilit`]ilor ar trebui \n`sprite \n lunile urm`toare. La 1 ianuarie 2002,
tarifele pentru energia electric` pentru consumatorii casnici [i industriali au crescut \n medie cu 3,6%. Pre]ul energiei termice [i al combustibililor a crescut, de
asemenea. În cadrul Scrisorii suplimentare de inten]ie c`tre FMI, Guvernul se
angajeaz` s` transfere centralele termice ale societ`]ii Termoelectrica \n administrarea consiliilor locale.
În sectorul bancar, dup` privatizarea B`ncii Agricole \n aprilie 2001, care a fost
våndut` c`tre Raiffeisen Bank, APAPS a deschis licita]ia pentru Banca Comercial`
Romån`, cea mai mare banc` proprietate de stat, \n martie 2002. Strategia de privatizare a b`ncii a fost aprobat` \n octombrie 2001 [i are \n vedere vånzarea unui
pachet de ac]iuni de 51% c`tre un investitor strategic. Guvernul a selectat Daiwa
drept consilier pentru privatizare. Încheierea procesului de privatizare a BCR este
un obiectiv structural cheie de \ndeplinit \n cadrul programului FMI.

15

Capitolul 3
3.1

Sumar executiv

Sistemul juridic
Hot`rårea Guvernului nr. 396/2002 prevede c` proiectele de legi care
afecteaz` mediul de afaceri trebuie prezentate de c`tre autoritatea ini]iatoare,
asocia]iilor de afaceri [i organiza]iilor non-guvernamentale, pentru a ob]ine
comentariile [i propunerile acestora. Comentariile [i propunerile p`r]ilor
interesate vor aduce o contribu]ie valoroas` [i vor da posibilitatea legiuitorilor
s` \mbun`t`]easc` proiectele legislative propuse.
În luna decembrie 2000, Arhiva Electronic` a Garan]iilor Reale Mobiliare a
devenit opera]ional`. Informa]iile cheie din baza de date sunt publice [i pot
fi consultate \ntr-un mod transparent prin intermediul Internetului.
Aspecte care necesit` îmbun`t`]iri:
Pentru a atrage investi]iile str`ine, Romånia are nevoie de o baz` legislativ`
solid` [i verificat`, precum [i de un sistem judiciar credibil [i transparent pentru aplicarea acestei legisla]ii. FIC crede c` baza legisla]iei comerciale romåne
are nevoie de \mbun`t`]iri \n cel pu]in urm`toarele trei privin]e: (a) armonizarea legisla]iei; (b) reforma judiciar` [i (c) men]inerea unui mediu de afaceri echitabil pentru to]i investitorii str`ini sau romåni.
Începånd cu 1990, Parlamentul Romåniei a adoptat multe legi noi ce au adus
\mbun`t`]iri bine venite legisla]iei anterioare. Cu toate acestea, uneori modific`rile legislative gåndite \ntr-un mod necorespunz`tor au devenit un impediment atåt pentru investi]iile interne cåt [i pentru cele str`ine. În unele cazuri,
Romånia nu are nevoie de o nou` legisla]ie. În schimb, are nevoie de o mai
bun` aplicare [i de o interpretare pertinent` a legisla]iei existente. Sursa
preferat` de inspira]ie pentru noua legisla]ie romån` ar trebui s` fie legile [i
directivele existente ale Uniunii Europene, care au fost \mbun`t`]ite de
numeroase legislaturi [i comitete ale ]`rilor membre.
Instan]ele din Romånia sufer` de o lips` de judec`tori [i personal calificat,
fapt ce a contribuit la masiva acumulare de cazuri [i la \ntårzieri inacceptabile
\n administrarea justi]iei. Romånia trebuie s` acorde o prioritate sporit`
reformei judiciare. Judec`torii trebuie s` fie \n continuare instrui]i pentru a
putea solu]iona litigii comerciale din ce \n ce mai complexe. Num`rul de
dosare alocate judec`torilor trebuie redus la un nivel la care ace[tia s` poat`
dedica timpul necesar pentru \n]elegerea deplin` a disputei [i pentru aplicarea legii \n mod corespunz`tor. Sistemul judiciar romånesc ar trebui s`
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\ncerce s` accentueze urm`toarele caracteristici: Independen]`, Integritate,
Predictabilitate, Eficien]`, Calitate [i Asumarea r`spunderii.
FIC consider` c` trebuie s` existe un mediu de afaceri echitabil pentru to]i
investitorii str`ini [i romåni. Facilit`]ile pentru investiti]ii acordate unor
investitori selecta]i perturb` \n mod invariabil pia]a. Cu toate acestea, f`r` a
lua \n considerare astfel de perturb`ri, FIC crede c` odat` ce o facilitate a fost
acordat`, aceasta nu ar trebui s` fie retras` \n mod arbitrar.
3.2

Contabilitate
În ultima vreme, autorit`]ile romåne au f`cut progrese semnificative \n vederea implement`rii, atåt \n ceea ce prive[te Standardele Interna]ionale de
Contabilitate (IAS) cåt [i Standardele Interna]ionale de Auditare (ISA).
Cele mai importante realiz`ri au fost:
• introducerea unui nou cadru de raportare, bazat pe Directiva a Patra a
Uniunii Europene [i Standardele Interna]ionale de Contabilitate;
• crearea unui corp profesional de audit: Camera Auditorilor, care opereaz`
pe principiile trasate de Directiva a Opta a Uniunii Europene.
FIC salut` aceste realiz`ri [i recomand` \n continuare:
• implementarea integral` a tuturor Standardelor Interna]ionale de
Contabilitate, inclusiv contabilitatea infla]iei (IAS 29);
• organizarea de instruiri practice \n probleme de contabilitate;
• dezvoltarea [i publicarea procedurilor de reconciliere detaliate care trebuie
\ndeplinite la calcularea impozitului pe profit bazat` pe declara]iile financiare IAS (reconcilierea cifrelor din contabilitate cu cele referitoare la
impozite) [i o instruire corespunz`toare a inspectorilor fiscali \n ceea ce
prive[te verificarea acestor calcule.

3.3

Impozitare
De la publicarea \n anul 1999 a C`r]ii Albe au avut loc mai multe schimb`ri
pozitive. Au existat reduceri ale anumitor taxe [i contribu]ii la fonduri [i
cre[terea deductibilit`]ii cheltuielilor de protocol. S-au acordat facilit`]i pentru investi]ii, cu toate c` celelalte facilit`]i existente au fost eliminate.
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Recomand`rile FIC:
• Revizuirea regulamentelor privind repatrierea valutei. Exportatorii nu ar
trebui s` fie obliga]i la plata de amenzi pentru \ntårzieri \n repatrierea valutei.
• Respectarea termenului de 30 de zile prev`zut de lege pentru rambursarea
TVA, \n vederea evit`rii problemelor legate de fluxul monetar [i de devalorizarea sumelor rambursabile. În plus, statul ar trebui s` pl`teasc`
dobånd` pentru TVA-ul nerambursat.
• Anularea prevederilor legale privind taxa de publicitate [i contribu]iile la
Fondul Cinematografic Na]ional.
• Deductibilitatea total` a provizioanelor pentru creditele neperformante [i a
pierderilor rezultate din vånzarea bunurilor societ`]ii. Cheltuielile legate de
conducere [i administrare suportate de o organiza]ie romån` permanent`
ar trebui de asemenea s` fie \n totalitate deductibile \n scopul determin`rii
impozitului pe profit.
• Stoparea modific`rilor frecvente [i nea[teptate ale accizelor: de exemplu,
de la 1 ianuarie, accizele pe produse din tutun au crescut deja \n trei etape.
FIC propune o lung` perioad` de tranzi]ie dac` sunt prev`zute alte
major`ri de accize.
• Stoparea caracterului imprevizibil [i instabil al sistemului fiscal.
• Stoparea retragerii arbitrare a facilit`]ilor fiscale deja acordate: cel mai
recent exemplu este noua legisla]ie propus` privind impozitul pe profit,
care inten]ioneaz` s` elimine actuala rat` sc`zut` a impozitului pe profiturile din export [i s` schimbe sistemul fiscal care se aplic` zonelor scutite
de taxe vamale.
• Respectarea prevederilor din acordurile privind dubla impunere [i a legisla]iei interne \n aplicarea impozitului la surs`. În prezent, autorit`]ile fiscale
clasific` serviciile \n mod incorect ca transfer de know-how.
• Simplificarea [i republicarea legisla]iei privind taxele pentru a asigura o mai
mare claritate.
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3.4

Administra]ia public` [i birocra]ia
Schimb`rile care au ap`rut de la publicarea C`r]ii Albe din anul 1999 includ:
crearea Autorit`]ii pentru Privatizare [i Administrarea Participa]iilor Statului
(APAPS) [i a Agen]iei Romåne pentru Investi]ii Str`ine (ARIS); de asemenea
adoptarea unui „sistem de v`muire la sediul beneficiarului” [i a „Procedurilor
Comune de Tranzit”.

Recomand`rile FIC:
• Simplificarea m`surilor administrative pentru \nfiin]area unei societ`]i \n
vederea evit`rii procedurilor repetitive. Anularea cerin]elor legale privind
predarea tuturor autoriza]iilor la \nregistrarea unei societ`]i.
• Un rol esen]ial al Agen]iei Romåne pentru Investi]ii Str`ine (ARIS) \n
\nl`turarea barierelor birocratice \n procesul investi]ional, la nivel na]ional
[i local.
• Publicarea \ndrum`rilor pentru investitorii str`ini care se adreseaz`
Autorit`]ii pentru Privatizare.
• Un termen limit` pentru desfiin]area Autorit`]ii pentru Privatizare [i transferul oric`ror bunuri ale statului \n administrarea fondurilor private.
• Eliminarea propunerii, din noul Cod al muncii, de a crea un fond care s` fie
folosit la plata salariilor angaja]ilor \n cazul insolvabilit`]ii angajatorilor lor.
• Introducerea pl`]ilor electronice \n procedurile de export/import cu
Direc]ia General` a V`milor.
• Simplificarea [i standardizarea procedurilor vamale \n vederea evit`rii
interpret`rilor abuzive privind aplicarea legilor vamale.
• Un program sus]inut [i pe termen lung pentru eliminarea corup]iei.
3.5

Servicii bancare [i financiare
În ultimii ani s-au \nregistrat progrese \n furnizarea de fonduri [i controlul
infla]iei, precum [i \n restructurarea sistemului bancar romån.
Calitatea sistemului bancar s-a \mbun`t`]it ca urmare a consolid`rii sectorului prin privatizarea [i eliminarea micilor b`nci private [i a fostului Bancorex,
aflat \n proprietatea statului.
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În acela[i timp, Banca Na]ional` a \nt`rit supravegherea [i regulamentele
bancare, [i a implementat un sistem pentru monitorizarea lichidit`]ilor bancare. Totu[i, pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii, urmat` de e[ecul BRS
[i BID, a demonstrat o lips` de supraveghere a pie]ei de capital, precum [i
comunicarea defectuoas` \ntre principalele institu]ii implicate \n supravegherea sectorului financiar.
Asocia]ia B`ncilor din Romånia (ARB) este \n prezent o organiza]ie care
func]ioneaz` bine [i care a fost implicat` activ \n probleme legate de
func]ionarea corespunz`toare a sistemului financiar.
Recomand`rile FIC:
• Îmbun`t`]irea continu` a dialogului dintre Banca Na]ional` a Romåniei [i
b`ncile comerciale.
• Restructurarea sistemului de pensii prin adoptarea unei legi privind reorganizarea [i func]ionarea fondurilor de pensii universale, care a fost deja
\naintat` Parlamentului.
• Implementarea Sistemului Electronic de Compensare \n vederea elimin`rii
\ntårzierilor curente [i a costurilor excesive legate de tranzac]ii, iar
TransFond-ul s` devin` opera]ional.
• Promovarea dezvolt`rii pie]ei de capital prin \mbun`t`]irea structurii [i a
activit`]ii CNVM, precum [i modificarea regulamentelor actuale privind
pia]a de capital \n vederea cre`rii unui set coerent de regulamente.
3.6

Aderarea la Uniunea European`
FIC sprijin` cu t`rie aderarea Romåniei la Uniunea European`.
Raportul Comisiei Europene privind progresul \n procesul de aderare, publicat \n noiembrie 2001, comenteaz` \n mod pozitiv evolu]ia \n anumite
aspecte cheie ale ader`rii Romåniei. Totu[i, Raportul indic` faptul c`
Romånia este \n urma altor ]`ri implicate \n negocieri privind aderarea.
Nesiguran]a \n privin]a ader`rii la UE ar putea descuraja poten]ialii investitori. În negocierile actuale [i \n procesul de luare a deciziilor este vital`
evitarea unei situa]ii \n care celelalte ]`ri candidate sunt acceptate \n timp ce
pozi]ia Romåniei r`måne neclar` [i dependent` de o hot`råre ulterioar` a
Uniunii l`rgite.
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FIC recomand` accelerarea activit`]ilor din cadrul procesului de aderare [i
ac]iuni hot`råtoare \n domenii care, conform Comisiei Europene, trebuie s`
fie \nc` rezolvate. Adoptarea m`surilor propuse \n aceast` edi]ie a C`r]ii Albe
ar putea avea o contribu]ie pozitiv` \n aceast` privin]`. Probleme care nu au
fost tratate \n Cartea Alb` includ urm`toarele:
• Promovarea unei economii de pia]` func]ionale prin asigurarea unor [anse
egale pentru afaceri. Unii membrii FIC sunt \ngrijora]i de competi]ia
neloial` din partea \ntreprinderilor de stat cauzatoare de pierderi [i de
practica ree[alon`rii datoriilor c`tre guvern, atåt \n sectorul de stat cåt [i \n
cel privat.
• Tendin]a, \n adoptarea acquis-ului, de a trece dincolo de cerin]ele directivelor relevante [i de a stabili termene [i obiective de implementare nerealiste. Acest lucru poate situa Romånia \ntr-o pozi]ie dezavantajoas` \n
competi]ia pentru atragerea de investi]ii. Membrii FIC sunt dispu[i s` colaboreze stråns cu autorit`]ile pentru a sprijini o implementare efectiv`.
• Importan]a asigur`rii competitivit`]ii industriilor din Romånia, \n
preg`tirea pentru intrarea \n UE, prin eliminarea barierelor comerciale
existente [i prin \ncheierea de acorduri de comer] liber cu membrii Pactului
de Stabilitate, precum fosta Iugoslavie.
3.7

Guvernan]a corporatist`
S-au \nregistrat rezultate pozitive \n sensul cre`rii unui sistem puternic de
guvernan]` corporatist`, mai ales de la prima \ncercare de a reglementa acest
domeniu, [i anume fosta Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului 229/2000, care
a fost ulterior abrogat` de Parlament.
S-au \nregistrat progrese \n ultimii zece ani \n procesul de armonizare dintre
Directivele europene privind Guvernan]a Corporatist` [i legisla]ia romån` \n
materie.
Guvernul [i celelalte autorit`]i na]ionale competente s` reglementeze guvernan]a corporatist` (precum Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare [i Bursa
de Valori) au manifestat un interes crescut pentru problemele legate de
guvernan]a corporatist`, concentråndu-[i resursele pe aceast` tem` [i, cel
pu]in ini]ial, au consultat majoritatea p`r]ilor interesate \n acest domeniu.
Exist` \nc` multe domenii care pot fi \mbun`t`]ite. FIC pledeaz` activ pentru

21

Sumar executiv

implementarea Principiilor privind Guvernan]a Corporatist` ale OCDE prin
crearea unor structuri de reglementare s`n`toase [i proceduri adecvate de
aplicare pentru:
• stabilirea clar` a drepturilor ac]ionarilor;
• tratamentul echitabil al ac]ionarilor;
• definirea rolului altor ac]ionari;
• informarea [i transparen]a;
• responsabilit`]ile Consiliului.
Recomand`rile FIC:
• Crearea unui echilibru \ntre interesele diverse [i uneori conflictuale ale
diferitelor p`r]i (de exemplu, ac]ionarii minoritari [i majoritari, conducerea), pentru prevenirea abuzurilor care ar putea \mpiedica activitatea societ`]ilor. FIC nu consider` c` actualele propuneri incluse \n OUG 28/2002
creeaz` acest echilibru.
• Adoptarea de prevederi legale \n domeniul guvernan]ei corporatiste numai
dup` o larg` consultare cu to]i participan]ii importan]i de pe pia]` [i nu sub
presiunea diferitelor grupuri de interese.
• Crearea de instan]e comerciale specializate cu proceduri rapide.
• Membrii consiliului de administra]ie al unei societ`]i ar trebui s` beneficieze conform legii de prezum]ia de bun`-credin]` [i nu ar trebui s` fie
supu[i h`r]uirii de c`tre ac]ionarii minoritari. Dac` se dovede[te c` aceast`
bun`-credin]` a fost \nc`lcat`, p`r]ile implicate ar trebui s` suporte
penalit`]i grave.
Pentru a profita de capacit`]ile directorilor de consiliu cu experien]`, FIC
recomand` eliminarea restric]iei legale care limiteaz` membrii consiliului s`
ac]ioneze \n cel mult trei consilii.
În viziunea FIC, prevederile privind protec]ia investitorilor \n OUG 28/2002
sunt \nc` neechilibrate [i pot genera dezechilibre majore \n via]a unei societ`]i [i, \n consecin]`, pe pia]`. FIC este interesat s` asiste la \mbun`t`]irea
legii la dezbaterea acesteia \n Parlament.
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3.8

Post-privatizarea
În februarie 2002, Guvernul Romåniei a aprobat Ordonan]a Guvernului
25/2002 privind controlul post-privatizare. Principiile acestei legisla]ii sunt
sprijinite de FIC, \ntrucåt acestea vor furniza Autorit`]ii pentru Privatizare din
Romånia (APAPS) norme [i linii directoare precum [i un anumit grad de flexibilitate pentru evaluarea \ndeplinirii obliga]iilor de investi]ii din contractele
de privatizare.
În prezent exist` o lips` de claritate \n reglementarea [i tratarea problemelor
de post-privatizare legate de obliga]iile contractuale asumate de investitori la
achizi]ia unei societ`]i de la statul romån. Pe m`sur` ce angajamentele asumate de investitori ajung la termen \n ceea ce prive[te \ndeplinirea lor, mul]i
investitori au realizat c` rela]ia lor cu APAPS devine tensionat` [i dificil` din
cauza absen]ei legisla]iei specifice, politicilor [i liniilor directoare \n domeniul post-privatiz`rii. În multe cazuri investitorii au fost obliga]i s` foloseasc`
mijloace legale precum instan]ele [i arbitrajul pentru a rezolva ne\n]elegerile
cu APAPS.
Implementarea corect` a OG 25/2002 va transmite un semnal important
investitorilor str`ini privind faptul c` Romånia are inten]ii serioase de a crea
un mediu investi]ional pozitiv [i s`n`tos.

Recomand`rile FIC:
• APAPS ar trebui s` evite litigiile cu cump`r`torii societ`]ilor privatizate
prin utilizarea OG 25/2002 ca un mandat pentru rezolvarea litigiilor legate
de contracte de privatizare mai degrab` prin negocieri, decåt prin mijloace
judiciare.
• Definirea investi]iilor \n cadrul OG 25/2002 trebuie s` fie extins` pentru a
fi conform` cu standardele interna]ionale [i s` includ` nu numai finan]area
prin participarea la capital, ci [i finan]area datoriilor [i alte instrumente de
investi]ii mai sofisticate utilizate de investitori.
Membrii FIC sunt dispu[i s` colaboreze cu APAPS pentru elaborarea
normelor de aplicare a OG 25/2002.
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4.1

SEMNALE POZITIVE

4.1.1

O lege care s` prevad` informarea public` [i o perioad` pentru
formularea de comentarii cu privire la proiectele legislative propuse
În edi]iile anterioare ale C`r]ii Albe, FIC recomand` publicarea proiectelor de
legi [i a altor instrumente legislative, precum [i instituirea unei perioade
obligatorii de consultare care s` dea posibilitatea p`r]ilor interesate s` prezinte observa]iile [i comentariile lor autorit`]ii publice emitente. Comentariile
[i propunerile p`r]ilor interesate vor aduce o contribu]ie valoroas` [i vor da
posibilitatea legiuitorilor s` \mbun`t`]easc` proiectele legislative propuse.
Hot`rårea Guvernului nr. 396/2002 solu]ioneaz` aceast` propunere.
Hot`rårea prevede c` proiectele de legi care afecteaz` mediul de afaceri trebuie prezentate de c`tre autoritatea ini]iatoare, asocia]iilor de afaceri [i organiza]iilor non-guvernamentale, pentru a ob]ine comentariile [i propunerile
acestora. Dup` \ncorporarea comentariilor [i propunerilor acceptate, autoritatea ini]iatoare trebuie apoi s` supun` proiectul de lege spre aprobare ministerelor [i altor organe de specialitate ale administra]iei publice centrale.

Recomand`rile FIC:
• Pentru eficientizarea procesului, FIC sugereaz` ca transmiterea comentariilor [i propunerilor s` poat` fi efectuat` [i prin po[ta electronic`.
• Perioada \n care comentariile [i propunerile trebuie trimise \napoi de c`tre
p`r]ile interesate este de 10 (zece) zile de la primire. În cazuri de urgen]`,
solicitarea de a respecta o perioad` scurt` este justificat`. Totu[i, \n toate
celelalte cazuri, FIC recomand` ca perioada de trimitere a comentariilor s`
fie prelungit`.
4.1.2

Tranzac]ii garantate [i \nregistrarea garan]iilor
Înainte de anul 2000, era dificil` \nregistrarea de c`tre \mprumut`tori a
garan]iilor asupra anumitor active, cum ar fi mijloace fixe, crean]e, etc. Nu
exista o protec]ie sigur` pentru situa]iile \n care acela[i bun devenea obiectul
mai multor garan]ii, f`cånd astfel dificil` stabilirea priorit`]ii creditorilor \n
cazul \nc`lc`rii unor obliga]ii contractuale [i a unei ac]iuni de executare a
debitorului garant.
Legea 99/1999 a prev`zut crearea unei Arhive Electronice a Garan]iilor Reale
Mobiliare care s` centralizeze toate aceste garan]ii.
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În luna decembrie 2000, Arhiva Electronic` a Garan]iilor Reale Mobiliare a
devenit opera]ional`. Informa]iile cheie din baza de date sunt publice [i pot
fi consultate \ntr-un mod transparent prin intermediul Internetului.
4.1.3

Reac]ie rapid` la legisla]ia discutabil`
OUG 229/2000 a acordat, \n opinia FIC, drepturi excesive ac]ionarilor minoritari. Imediat dup` adoptarea acesteia, a devenit limpede c` aceast` ordonan]`
era extrem de discutabil`.
Eforturile depuse de FIC, [i nu numai, au dus la suspendarea aplic`rii OUG
229/2000 prin emiterea OUG 27/2001.

4.2.

ASPECTE CARE NECESIT~ ÎMBUN~T~}IRI
Pentru a atrage investi]iile str`ine, Romånia are nevoie de o baz` legislativ`
solid` [i verificat`, precum [i de un sistem judiciar credibil [i transparent pentru aplicarea acestei legisla]ii.
FIC crede c` baza legisla]iei comerciale romåne are nevoie de \mbun`t`]iri \n
cel pu]in urm`toarele trei privin]e:
1. Armonizarea legisla]iei;
2. Reforma judiciar`;
3. Men]inerea unui mediu de afaceri echitabil pentru to]i investitorii, str`ini
sau romåni.

4.2.1

Armonizarea legisla]iei
Începånd cu 1990, Parlamentul Romåniei a adoptat multe legi noi ce au adus
\mbun`t`]iri bine venite legisla]iei anterioare. Legisla]ia privind societ`]ile
comerciale, proprietatea intelectuala, Bursa de Valori Bucure[ti, RASDAQ,
privatizarea, inclusiv transformarea regiilor autonome, sectorul bancar, tranzac]iile garantate, falimentul [i asigur`rile sunt exemple ale acestui progres.
Cu toate acestea, uneori modific`rile legislative gåndite \ntr-un mod necorespunz`tor au devenit un impediment atåt pentru investi]iile interne cåt [i
pentru cele str`ine. Aceast` situa]ie este \ntålnit` mai ales \n cazul evolu]iei
confuze a legilor privind politicile fiscale [i facilit`]ile pentru investi]ii. În
unele cazuri, Romånia nu are nevoie de o nou` legisla]ie. În schimb, are
nevoie de o mai bun` aplicare [i de o interpretare pertinent` a legisla]iei existente.
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Instabilitatea legisla]iei reprezint` una dintre principalele preocup`ri ale
investitorilor romåni [i str`ini. O baz` legislativ` stabil` este obligatorie pentru ca investitorii s` \[i poat` ini]ia [i dezvolta afacerile.
Aderarea Romåniei la Uniunea European` necesit` integrarea progresiv` a
acquis-ului comunitar - un subset de legi comune ale Uniunii Europene.
Totu[i, armonizarea cu directivele Uniunii Europene se afl` \nc` \ntr-un stadiu incipient. Va fi necesar un efort semnificativ pentru a adapta [i armoniza
legisla]ia romån` cu standardele Uniunii Europene. De aceea, \n ciuda nevoii
de stabilitate legislativ`, modific`ri legislative suplimentare sunt inevitabile.
Recomand`rile FIC:
• Bazele pentru noua legisla]ie romån` ar trebui s` fie reprezentate de legile
[i directivele existente ale Uniunii Europene, care au fost verificate de
numeroase legislaturi [i comitete ale ]`rilor membre. FIC recomand`
re]inere sporit` \n adoptarea legilor, iar sfera legisla]iei comerciale ar trebui
s` se concentreze asupra adopt`rii acquis-ului comunitar.
• O aten]ie special` trebuie acordat` pentru a se asigura \n]elegerea deplin`
a r`spunderilor asociate beneficiilor rezultate din adoptarea unei anumite
legi conforme Uniunii Europene, iar deplina armonizare trebuie s` fie
f`cut` \ntr-o perioad` corespunz`toare de timp.
4.2.2

Reforma judiciar`
Capacitatea de a aplica legea \n mod sistematic, efectiv [i impar]ial este o
condi]ie indispensabil` pentru func]ionarea unei economii de pia]`.
Suprema]ia legii (”rule of law”) este dat` de legea aplicat` [i nu de cea publicat`. Important` este func]ionarea efectiv` a sistemului juridic [i nu
poten]ialul de a ac]iona. În cele din urm`, justi]ia se m`soar` prin activitatea
sistemului judiciar.
Majoritatea disputelor comerciale au o baz` legitim` [i uneori aceste dispute
necesit` judecata independent` a unei instan]e de drept. De aceea,
solu]ionarea la timp a litigiilor comerciale reprezint` un factor important \n
dezvoltarea sectorului privat.
Instan]ele din Romånia sufer` de o lips` de judec`tori [i personal calificat,
fapt ce a contribuit la masiva acumulare de cazuri [i la \ntårzieri inacceptabile
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\n administrarea justi]iei. Pe lång` aceasta, reforma judiciar` a devenit [i mai
stringent` pentru investitori, deoarece OUG 138/2000 a redus num`rul
nivelelor de judecat` a litigiilor comerciale de la trei la dou`.
De asemenea, dezvoltarea comer]ului cu noi parteneri str`ini va determina
dispute comerciale de o mai mare complexitate. Pentru a participa la
solu]ionarea unor astfel de dispute, Romånia va avea nevoie de un sistem
judiciar credibil care s` r`spund` a[tept`rilor partenerilor s`i de afaceri.
Recomand`rile FIC:
• Romånia trebuie s` acorde o prioritate sporit` reformei judiciare.
• Judec`torii trebuie s` fie \n continuare instrui]i pentru a putea solu]iona
litigii comerciale din ce \n ce mai complexe.
• Num`rul de dosare alocate judec`torilor trebuie redus la un nivel la care
ace[tia s` poat` dedica timpul necesar pentru \n]elegerea deplin` a disputei [i pentru aplicarea legii \n mod corespunz`tor.
• Procedurile judiciare administrative trebuie s` fie restructurate prin
folosirea tehnicii electronice; grefierii [i restul personalului administrativ
trebuie s` primeasc` o mai bun` instruire [i s` aib` o mai mare r`spundere;
termenele dintre \nf`]i[`ri trebuie scurtate; cita]iile trebuie trimise la timp
[i \n mod eficient; iar num`rul de amån`ri trebuie limitat.
• Sistemul judiciar romånesc ar trebui s` \ncerce s` accentueze urm`toarele
caracteristici:
Independen]` - hot`rårile judec`tore[ti nu trebuie s` se bazeze pe
rela]ii, presiuni sau mit`; judec`torii [i alte persoane asociate
instan]elor de judecat` trebuie s` stabileasc` un cod etic \n cadrul
propriei „familii juridice” care s` fie imun la presiuni exterioare;
Integritate - judec`torii trebuie s` ac]ioneze \ntr-o manier` etic`
pentru a-[i proteja propria reputa]ie, cåt [i reputa]ia instan]elor;
Predictabilitate - de[i precedentele au o mai mic` importan]` \n
sistemul civil romån, hot`rårile judec`tore[ti consecvente [i corecte
sunt de o importan]` major`;
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Eficien]` - cazurile trebuie s` avanseze \n sistemul judiciar f`r`
\ntårzieri exagerate;
Calitate - hot`rårile judec`tore[ti trebuie s` ia \n considerare [i s`
r`spund` corect \ntåmpin`rilor, iar hot`rårea judec`toreasc` final`
trebuie redactat` complet, cu toate men]iunile f`cute corect;
Asumarea r`spunderii - hot`rårile judec`tore[ti trebuie s` fie
publicate [i accesibile publicului; trebuie s` existe o eviden]` a
hot`rårilor instan]elor inferioare care au fost modificate \n totalitate de c`tre instan]e superioare; iar aceste situa]ii trebuie s` fie
examinate atent de c`tre judec`tori.
4.2.3

Men]inerea unui mediu de afaceri echitabil pentru to]i investorii,
str`ini sau romåni
FIC consider` c` trebuie s` existe un mediu de afaceri echitabil pentru to]i
investitorii str`ini [i romåni.
Facilit`]ile pentru investi]ii acordate unor investitori selecta]i perturb` \n mod
invariabil pia]a. Cu toate acestea, f`r` a lua \n considerare astfel de perturb`ri,
FIC crede c` odat` ce o facilitate a fost acordat`, aceasta nu ar trebui s` fie
retras` \n mod arbitrar.
Distorsiuni ale pie]ei exist` [i sub alte forme. De exemplu, legile privind concuren]a sunt ineficiente dac` anumi]i competitori nu \[i pl`tesc taxele sau li
se acord` perioade lungi pentru plata datoriilor.

Recomand`rile FIC:
• Nu ar mai trebui acordate noi facilit`]i pentru investi]ii decåt dac` acestea
sunt accesibile tuturor investitorilor.
• Orice facilit`]i acordate anterior investitorilor trebuie s` fie onorate [i l`sate
s`-[i urmeze cursul. Dac` obliga]iile interna]ionale necesit` stoparea anumitor facilit`]i, aceasta ar trebui f`cut` treptat, \ntr-o manier` realist`.
• Func]ionarea sistemului fiscal [i aplicarea noii legisla]ii trebuie s` evite perturb`ri ale concuren]ei loiale pe pia]`.
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Contabilitate

5.1

SEMNALE POZITIVE

5.1.1

Introducerea Standardelor Interna]ionale de Contabilitate
drept cadru de raportare pentru societ`]ile din România
În 2001, a fost implementat` noua legisla]ie de contabilitate în vederea alinierii situa]iilor financiare cu Directiva a Patra a Uniunii Europene [i cu
Standardele Interna]ionale de Contabilitate. Aceste norme noi de contabilitate, denumite în continuare Standardele Române[ti de Contabilitate, au fost
aplicabile în 2001 pentru 197 de societ`]i. Pân` în 2005, toate societ`]ile care
îndeplinesc anumite criterii bazate pe cifra de afaceri, activele totale [i
num`rul mediu de angaja]i vor aplica treptat aceste Standarde. Dup` 2005, se
estimeaz` c` numai societ`]ile foarte mici vor raporta utilizând un cadru
diferit.
Standardele Române[ti de Contabilitate sunt mai restrictive decât
Standardele Interna]ionale de Contabilitate, în sensul c` prescriu un anumit
format pentru Bilan]ul Contabil [i Contul de Profit [i Pierderi [i de asemenea
un num`r minim de note explicative pentru situa]iile financiare. De asemenea, se sugereaz` [i un format pentru aceste note.
La începutul lui 2002, reglement`rile emise de Ministerul Finan]elor Publice
nu permiteau utilizarea Standardului Interna]ional de Contabilitate 29
(„Raportarea Financiar` în Economiile Hiperinfla]ioniste”) pentru situa]iile
financiare în conformitate cu Standardele Române[ti de Contabilitate depuse
la Minister, în timp ce societ`]ile puteau alege aplicarea standardului IAS 29
pentru raportarea c`tre alte organisme, precum Registrul Comer]ului [i
Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare.

5.1.2

Camera Auditorilor din România
Societ`]ilor care raporteaz` în conformitate cu Standardele Romåne[ti de
Contabilitate li se solicit` s` numeasc` un auditor financiar, care s` de]in`
calific`rile necesare, din cadrul Camerei Auditorilor din România, [i nu li se
mai solicit` s` numeasc` cenzori.
Camera Auditorilor din România a fost creat` prin Ordonan]` de Urgen]` în
1999 [i reglementeaz` profesia de audit, adoptând Standardele
Interna]ionale de Audit drept Standarde Na]ionale.
Legisla]ia în vigoare solicit` ca cel pu]in trei cenzori s` fie numi]i pentru societ`]ile care nu aplic` Standardele Romåne[ti de Contabilitate. Ace[ti cenzori
individuali nu pot avea mai mult de trei nominaliz`ri.
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5.2

ASPECTE CARE NECESIT~ ÎMBUN~T~}IRI

5.2.1

Sistemul fiscal
La nivelul celor care întocmesc situa]iile financiare, implementarea practic` a
Standardelor Romåne[ti de Contabilitate este înc` foarte mult influen]at` de
legisla]ia fiscal`. Ar fi indicat ca autorit`]ile abilitate s` stabileasc` o distinc]ie
clar` între administra]iile financiare [i al]i utilizatori [i s` încurajeze o abordare in spiritul ra]ionamentului profesional în implementarea practic` a
Standardelor Romåne[ti de Contabilitate.
Astfel, consider`m c` o reconciliere între sistemul contabil [i cel fiscal trebuie
dezvoltat` [i eviden]iat` cu promptitudine în declara]iile fiscale. Aceasta va
ajuta la reducerea riscului ca ra]ionamentele profesionale privitoare la IAS s`
fie ignorate în aplicarea practic` a Standardelor Romåne[ti de Contabilitate
din cauza incertitudinii legate de impactul lor fiscal, acest fapt având ca rezultat declara]ii fiscale mai pu]in relevante pentru cerin]ele utilizatorilor decât ar
fi altfel cazul.

5.2.2

Standardul Interna]ional de Contabilitate 29 (IAS 29)
În prezent, IAS 29 a fost exclus din cerin]ele de raportare la Ministerul
Finan]elor Publice [i este numai op]ional pentru raportarea c`tre al]i utilizatori.
Mediul economic din prezent, cu o infla]ie ridicat`, face ca aplicarea acestui
standard s` fie necesar pentru o în]elegere complet` a activit`]ii financiare a
societ`]ilor. În plus, orice aplicare incomplet` a IAS poate afecta evolu]ia pozitiv` în îndeplinirea cerin]elor de raportare contabil` ale Uniunii Europene.
Prin urmare, noi încuraj`m Ministerul Finan]elor Publice s` solicite aplicarea
acestui standard pentru raportarea c`tre toate organismele, altele decât
Ministerul.

5.2.3

Necesit`]ile de preg`tire practic`
Datorit` modific`rilor semnificative din domeniul contabil [i cel de audit, a
ap`rut necesitatea preg`tirii practice pentru implementarea acestor modific`ri, o necesitate numai par]ial acoperit` de Camera Auditorilor, Ministerul
Finan]elor Publice [i de firmele de audit [i contabilitate. Aceast` preg`tire trebuie asigurat` prin utilizarea finan]`rii de pre-aderare la UE.
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Capitolul 6
6.1

SEMNALE POZITIVE

6.1.1

Reducerea cotei impozitului pe profit

Impozitare

|ncepånd cu 2000, cota impozitului pe profit a scazut de la 38% la 25%.
Totu[i, de[i instruc]iunile privind metodologia de calcul a impozitului pe
profit au fost publicate, exist` totu[i cåteva probleme care necesit` clarific`ri
suplimentare de la autorit`]ile fiscale, mai ales \n privin]a cheltuielilor nedeductibile.
6.1.2

Cre[terea deductibilit`]ii fiscale a protocolului
|ncepånd cu aprilie 2001, limita de deductibilitate fiscal` a cheltuielilor de
protocol s-a majorat de la 1% la 2%.

6.1.3

Reducerea impozitului pe profitul aferent exporturilor \ncasate
|ncepånd cu 2000, profiturile ob]inute din export au fost taxate cu 5% \n loc
de 25%. |n 2002, aceast` cot` redus` a impozitului pe profit s-a majorat de la
5% la 6%. Totu[i, cota redus` nu se aplic` tuturor profiturilor ob]inute din
export, ci numai profiturilor aferente exporturilor \ncasate. Fluxul de trezorerie al societ`]ilor s-ar \mbun`t`]i \n cazul \n care cota de 6% a impozitului pe profit s-ar aplica tuturor exporturilor.
Impozitul pe profit aferent diferen]ei de cot` nu poate fi distribuit ca dividende, ci este \nregistrat ca surs` proprie de finan]are.

6.1.4

Anularea Fondului Romånia
|n ultima parte a anului 2001, societ`]ilor li s-a solicitat s` contribuie la
Fondul Romånia, cu o cot` de 1% din profiturile ob]inute din activit`]i de
export. Modul de aplicare a acestei contribu]ii a fost extrem de controversat.
Totu[i, anularea Fondului Romånia a fost compensat` de majorarea cotei
reduse a impozitului pe profit aplicabil` pentru activit`]ile de export, de la 5%
la 6%.

6.1.5

Anularea/reducerea contribu]iei la anumite fonduri
Edi]ia din 1999 a C`r]ii Albe recomanda anularea unor fonduri, care au majorat \n mod considerabil presiunea fiscal` exercitat` asupra societ`]ilor.
Constat`m cu bucurie c`, \ntre timp, Fondul de Agricultur` [i Fondul Special
de S`n`tate au fost anulate.
|ncepånd cu aprilie 2001 a fost anulat` [i contribu]ia la Fondul de Pensii.
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|n ianuarie 2002, Fondul de |nv`]`månt a fost anulat, iar contribu]ia la Fondul
de Solidaritate a sc`zut de la 3% la 2%.
6.1.6

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Rata maxim` a impozitului pe salarii a fost redus` de la 45% \n 1999, la 40%
\n prezent. Totu[i, sarcina fiscal` este \nc` uria[` \n compara]ie cu celelalte
]`ri din Europa central` [i de est, deoarece rata marginal` este aplicat` de la
un nivel foarte sc`zut al venitului, iar indemniza]iile pentru cheltuielile personale sunt foarte limitate.
Conform noii legisla]ii privind impozitul pe venitul global, impozitele finale
care trebuie achitate de persoanele fizice au fost reduse la 5% impozit pe dividende [i 1% impozit pe veniturile din dobånzi.

6.1.7

Contribu]ia la Asigur`rile Sociale de Stat
Obliga]ia de a suporta contribu]ia la Asigur`rile Sociale de Stat a fost
\mp`r]it` \ntre angajator [i angajat. Rata total` s-a majorat de la 30% la 35%,
din care 23,33% va fi achitat` de c`tre societate, iar diferen]a de 11,67% va fi
suportat` de c`tre angajat. Contribu]ia suportat` de c`tre angajat nu poate
dep`[i o limit` superioar` care este fixat` prin aplicarea ratei de mai sus la o
sum` care reprezint` de trei ori salariul mediu brut pentru calcularea
Bugetului de Asigur`ri Sociale (\n prezent 5. 582. 000 lei). Totu[i, societ`]ile
au fost obligate s` \[i men]in` salariile nete la un nivel care s` nu fie mai mic
decåt \nainte de intrarea in vigoare a legisla]iei men]ionate mai sus.

6.1.8

Stimulente fiscale pentru investi]ii
|n decembrie 1999 am recomandat reintroducerea stimulentelor fiscale pentru investi]ii. |ntre timp, s-au acordat facilit`]i pentru investi]ii precum:

6.1.8.1 Facilit`]i pentru investi]ii care dep`[esc 1 milion USD
Aceste facilit`]i sunt aplicabile din iulie 2001 pentru investi]ii \n numerar de
cel pu]in 1 milion USD sau echivalentul \n lei, care vor contribui la dezvoltarea infrastructurii economice romåne[ti, sunt benefice pentru economie
[i creeaz` noi locuri de munc`. Facilit`]ile includ folosirea metodei de amortizare accelerat` f`r` aprobare prealabil`, deducerea fiscal` a 20% din valoarea investi]iei, exceptarea de la plata taxelor vamale [i amånarea pl`]ii TVA
pån` la data la care investi]iile sunt puse \n func]iune (\n termen de maximum
30 de luni de la \nregistrarea la Ministerul Dezvolt`rii [i Prognozei).
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Totu[i, anumite aspecte ale legii r`mån confuze, [i anume condi]iile care ar
trebui s` fie \ndeplinite pentru ca o investi]ie s` fie considerat` a avea un
impact semnificativ \n economie. Prin urmare, suger`m ca Ministerul
Dezvolt`rii [i Prognozei s` emit` Norme pentru aplicarea acestei legi.
Legea men]ionat` mai sus impune anumite limite, precum acordarea de
except`ri de taxe vamale [i amånarea TVA numai pentru acele bunuri
(echipament, software, etc. ) care sunt incluse \n lista aprobat` de Ministerul
Dezvolt`rii [i Prognozei [i Ministerul de Finan]e.
6.1.8.2 Reducerea impozitului pe profitul reinvestit
|ncepånd cu anul 2000, societ`]ile au beneficiat de o reducere a impozitului
pe profiturile reinvestite. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2001, facilit`]ile constau
\n deducerea din profitul impozabil a 10% din valoarea investi]iei.
Dup` aceast` dat` s-a stabilit o reducere cu 50% a impozitului pe profitul
reinvestit, care a \nlocuit facilitatea de mai sus. Totu[i, exist` \nc` neclarit`]i
referitoare la calcularea reducerii de 50% a impozitului pe profit, astfel: care
profituri - lunare sau trimestriale - ar trebui folosite pentru investi]ii, care
investi]ii se calific` pentru reduceri [i cånd - la data achizi]iei sau la punerea
\n func]iune.
Sumele aferente reducerii impozitului pe profit nu pot fi distribuite ca dividende.
6.1.8.3 Parcuri industriale
Societ`]ile care investesc \n zone declarate parcuri industriale pot beneficia de
anumite facilit`]i, inclusiv de deducerea din impozitul pe profit a 20% din
valoarea investi]iei, precum si de amånarea TVA pån` la data la care investi]ia
este pus` \n func]iune.
Deoarece legisla]ia romån` este \n continu` schimbare, nu putem preciza cåt
timp vor r`måne in vigoare facilit`]ile sus-men]ionate.
6.2

ASPECTE CARE NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
|n timp ce m`surile de mai sus au \mbun`t`]it \n general mediul fiscal din
Romånia, \n ciuda restric]iilor [i a problemelor men]ionate, exist` totu[i anumite domenii care trebuie abordate cu prioritate.
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FIC este \n favoarea unei legisla]ii fiscale care s` fie:
• Simpl`;
• Competitiv`: ratele taxelor nu ar trebui s` fie mai mari decåt cele ale altor
]`ri din regiune;
• Bazat` pe o strategie fiscal` clar`: Guvernul poate dori s` sprijine anumite
regiuni sau industrii, dar aceste obiective, precum [i durata lor, trebuie s`
fie anun]ate.
6.2.1

Repatrierea valutei
Societ`]ile sunt obligate s`-[i \ncaseze veniturile \n valut` din exportul de
bunuri [i servicii \n anumite termene limit`. Dac` termenele nu sunt respectate, legea prevede amenzi de pån` la 20% pe fiecare lun` de \ntårziere, dar
nu mai mult de 100% din suma nerepatriat`. Acelea[i amenzi se aplic` [i
pentru nejustificarea avansurilor acordate furnizorilor str`ini.
FIC \n]elege dorin]a Guvernului romån de a asigura repatrierea rapid` a veniturilor rezultate din exporturi. Totu[i, ar trebui s` se recunoasc` faptul c`
exportatorii sunt \n mod direct motiva]i s` primeasc` sumele cuvenite, iar
aceste sanc]iuni severe par nejustificate [i nedrepte.
|n plus, autorit`]ile fiscale aplic` TVA de 19% la suma nerepatriat`, deoarece
legea prevede c` una dintre condi]iile care trebuie \ndeplinite pentru a beneficia de cota zero de TVA este ca exporturile s` fie \ncasate.
|n consecin]`, sus]inem cu t`rie revizuirea legisla]iei privind repatrierea valutei.

6.2.2

Rambursarea cu \ntårziere a TVA
Legea privind TVA permite rambursarea TVA dac` o societate \nregistreaz`
TVA de recuperat. |n acest caz, societatea ar trebui s` depun` o cerere la
autorit`]ile fiscale. Procedura privind rambursarea TVA prevede c`
autorit`]ile fiscale ar trebui s` efectueze un control fiscal \n termen de o lun`
de la data cererii de rambursare, pentru a atesta dreptul societ`]ii la rambursarea TVA.
|n practic`, aceast` procedur` nu este respectat` \ntocmai. |n cele mai multe
cazuri, autorit`]ile fiscale pot \ncepe controlul cu \ntårziere, iar rambursarea
TVA poate dura pån` la opt luni de la data depunerii cererii.
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A[adar, investitorii sunt confrunta]i cu probleme privind fluxul monetar, din
cauza \ntårzierilor \n recuperarea TVA [i \nregistreaz`, de asemenea, pierderi
considerabile din cauza devaloriz`rii.
Recomand`m Ministerului de Finan]e s` emit` reguli interne pentru
\mbun`t`]irea [i supravegherea procedurii privind rambursarea TVA. |n plus,
deoarece statul blocheaz` sume care ar putea fi folosite de c`tre investitori \n
afaceri, statul ar trebui s` plateasc` dobånd` pentru TVA-ul nerambursat la
timp.
|n]elegem c` este posibil ca prevederile noii legi privind TVA s` schimbe procedura de rambursare atunci cånd vor intra in vigoare, dar nu este luat` \n
considerare [i plata unei dobånzi pentru TVA-ul nerambursat la timp.
6.2.3

Taxa de publicitate [i contribu]ia la Fondul Cinematografic Na]ional
Legisla]ia intern` prevede c` societ`]ile care beneficiaz` de servicii de publicitate au obliga]ia de a achita o tax` de publicitate reprezentånd aproximativ
1-3% din valoarea contractului de publicitate. Acestea sunt, de asemenea,
obligate s` achite o contribu]ie la Fondul Cinematografic Na]ional pentru
achizi]ionarea de minute de publicitate, care reprezint` 3% din valoarea achitat` pentru timpul de emisie.
FIC recomand` reexaminarea motivelor care justific` aplicabilitatea acestor
taxe. Ambele sunt discriminatorii, deoarece se concentreaz` pentru impozitare pe un element al costului de afaceri, [i anume publicitatea.
|n plus, legisla]ia privind aceste taxe las` loc de interpretare, deoarece nu
prevede \n mod clar dac` aceste taxe sunt supuse TVA sau nu. Mai mult decåt
atåt, prevederile legale privind contribu]ia la Fondul Cinematografic Na]ional
s-au schimbat: astfel, vechiul formular pentru declararea contribu]iei
men]ionate mai sus nu mai este valabil. |n prezent, societ`]ile folosesc o
declara]ie conceput` de Centrul Na]ional al Cinematografiei, \n locul formularului aprobat \n conformitate cu instruc]iunile de aplicare ale legisla]iei \n
materie.
FIC propune anularea prevederilor legale privind taxa pe publicitate [i a celor
privind contribu]ia la Fondul Cinematografic Na]ional.

6.2.4

Deductibilitatea limitat` a provizioanelor pentru clien]i incer]i
Conform legisla]iei \n materie, cheltuielile ocazionate de provizioanele pentru clien]i incer]i sunt deductibile numai \n cazurile \n care clientul este
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declarat \n faliment prin hot`råre judec`toreasc`. FIC recomand` ca
provizioanele pentru clien]i incer]i s` fie considerate integral deductibile fiscal.
6.2.5

Deductibilitatea fiscal` a pierderilor de capital
Cå[tigurile de capital care rezult` din vånzarea activelor societ`]ii sunt \n
\ntregime impozabile, \n timp ce pierderile care rezult` din vånzarea acestora la un pre] sub valoarea contabil` nu sunt deductibile. FIC nu cunoa[te nici
o alt` ]ar` \n care s` se aplice astfel de reglement`ri.
FIC recomand` deductibilitatea fiscal` integral` a pierderilor \nregistrate din
vånzarea activelor societ`]ii.

6.2.6

Reducerea deductibilit`]ii cheltuielilor cu administrarea sucursalelor
Legisla]ia privind impozitul pe profit limiteaz` deductibilitatea cheltuielilor
de conducere [i administrare ocazionate de sedii permanente create \n
Romånia de c`tre persoane fizice sau juridice str`ine la 10% din cheltuielile
cu salariile impozabile ale sediilor permanente.
Limitarea deductibilit`]ii cheltuielilor de administrare la un procent arbitrar
este nefondat`. |n consecin]`, FIC recomand` deductibilitatea integral` a
cheltuielilor legate de conducere [i administrare, atunci cånd acestea sunt
eviden]iate \n registrele contabile.

6.2.7

Climatul fiscal instabil
|n anul 1999 FIC critica instabilitatea climatului fiscal din Romånia. Au fost
aduse anumite \mbun`t`]iri, \ns` legisla]ia se modific` \nc` \n mod constant,
existånd prea multe aspecte care las` loc de interpretare. Se efectueaz` prea
multe controale fiscale nea[teptate la acelea[i societ`]i, verificåndu-se acelea[i perioade [i probleme fiscale. Exist` numeroase exemple \n care aceea[i
lege a fost interpretat` [i aplicat` \n moduri diferite de c`tre aceea[i autoritate
fiscal`.
FIC recomand` emiterea unui cod de proceduri pentru auditul fiscal pentru a
proteja contribuabilii de controalele fiscale repetate [i dure. Un asemenea cod
ar trebui s` prevad` c`, din moment ce autorit`]ile au efectuat un audit fiscal,
perioada [i/sau problema verificate nu mai pot fi re-deschise la audituri ulterioare. |n plus, Ministerul de Finan]e (sau reprezentantul acestuia) ar trebui
s` fie \mputernicit s` adopte decizii publice definitive care s` fie obligatorii
atåt pentru contribuabil cåt [i pentru autorit`]ile fiscale.
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6.2.8

Permanen]a facilit`]ilor acordate
|n recomand`rile incluse \n Cartea Alb` din anul 1999 criticam faptul c`
facilit`]ile fiscale acordate erau adesea retrase \n scurt timp. |ntre timp,
situa]ia nu s-a \mbun`t`]it. Anumite facilit`]i au fost acordate dar, din
moment ce legisla]ia fiscal` este \n permanen]` supus` modific`rilor, investitorii nu pot avea certitudinea c` facilit`]ile de care beneficiaz` nu vor fi retrase
ulterior.
Dup` cum s-a prezentat la punctul 6.1.8.2 de mai sus, societ`]ile ar putea
beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe profit pentru profiturile reinvestite. |n]elegem c` proiectul de lege privind impozitul pe profit, care este
prev`zut s` intre \n vigoare la data de 1 iulie 2002, ar putea abroga prevederile legale de mai sus, precum [i pe cele referitoare la \ntreprinderile mici [i
mijlocii care beneficiaz` de scutiri de impozit pe profit pentru profiturile reinvestite. |n]elegem, de asemenea, c` aplicarea noii legisla]ii va anula facilit`]ile
privind impozitul pe profit acordate pentru zonele libere [i zonele defavorizate [i va majora rata impozitului aplicabil profitului rezultånd din exporturi de la nivelul prezent de 6% (a se vedea punctul 6. 1. 3 de mai sus) la
12,5% \ncepånd cu 2003, iar, din 2004, la o rat` normal` a impozitului pe
profit de 25%. Suntem \mpotriva schimb`rilor \n ceea ce prive[te impozitul
pe profit con]inute \n noile prevederi legale.
|n consecin]`, FIC afirm` \nc` o dat` c` un sistem fiscal stabil este o component` important` a climatului investi]ional [i c` schimb`rile discutate mai sus
ar trebui s` fie implementate \n decursul unei perioade de cel pu]in zece ani.

6.2.9

Accize
|ncepånd cu anul 2002, noua legisla]ie privind accizele a cauzat schimb`ri
majore \n ceea ce prive[te metoda de calculare a acestor taxe, care \n principal s-au majorat. De exemplu, accizele pe tutun s-au majorat aproape de trei
ori. FIC nu este de acord cu noile prevederi legale privind accizele [i propune
o lung` perioad` de tranzi]ie \n cazul \n care s-ar inten]iona alte major`ri ale
accizelor.

6.2.10 Impozitul pe veniturile nereziden]ilor
Practica interna]ional` face o distinc]ie clar` \ntre impozitarea redeven]elor [i
plata serviciilor. Aceasta nu se \ntåmpl` \n prezent [i \n Romånia. Cu toate c`
Romånia a semnat numeroase tratate de dubl` impunere care limiteaz`
impozitarea pl`]ilor care nu sunt subiect de redeven]e (pl`]i pentru servicii),
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autorit`]ile continu` s` ignore modul \n care acest aspect este interpretat la
nivel interna]ional.
Multe societ`]i interna]ionale opereaz` cu un flux substan]ial de tranzac]ii
\ntre societ`]ile mam` sau afiliate [i societ`]ile din Romånia ale acestora. |n
Romånia, absen]a unei interpret`ri clare \n conformitate cu practicile interna]ionale general acceptate creeaz` numeroase confuzii din punct de vedere
fiscal si legal pentru o gam` larg` de tranzac]ii interna]ionale.
Autorit`]ile fiscale tind s` reclasifice diverse servicii ca intrånd \n sfera de
aplicabilitate a impozitului cu re]inere la surs`, mai ales pe acelea care au caracteristici tehnice sau de consultan]`, ca determinånd un transfer de knowhow. |n acela[i timp, diferite interpret`ri ale acelora[i servicii pot fi date c`tre
diferi]i contribuabili. |n plus, un regulament aplicat unei societ`]i nu se aplic`
unei alte societ`]i \n situa]ii identice sau similare, ceea ce reprezint` o
\nc`lcare a prevederilor privind nediscriminarea, prezente \n toate conven]iile
de evitare a dublei impuneri.
FIC \[i men]ine recomandarea ca Ministerul de Finan]e s` confirme c` se
respect` interpretarea interna]ional` a tratatelor [i se vor da instruc]iuni
specifice autorit`]ilor fiscale locale, pentru a le explica diferen]a dintre redeven]e [i onorariile legate de servicii de asisten]` tehnic`.
6.2.11 Republicarea legisla]iei fiscale
Legea privind TVA [i legea privind impozitul pe profit au fost modificate \n
numeroase ocazii f`r` a se republica legisla]ia. |n consecin]`, legisla]ia este
foarte greu de urm`rit [i de \n]eles.
FIC sugereaz` coordonarea [i republicarea \n mod regulat a Legii privind
impozitul pe profit [i a Legii privind TVA. |n opinia noastr`, costul republic`rii va fi \n mod considerabil recuperat din vånzarea publica]iilor.
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Administra]ia Public`
[i Birocra]ia

7.1

SEMNALE POZITIVE

7.1.1

Agen]ia Român` pentru Investi]ii Str`ine (ARIS)
În martie 2002, Guvernul Român [i-a anun]at inten]ia de a înfiin]a o nou`
agen]ie pentru investi]ii str`ine, ARIS. Agen]ia va servi ca unic` entitate pentru concentrarea tuturor investi]iilor str`ine.

7.1.2

Crearea Autorit`]ii pentru Privatizare
[i Administrarea Participa]iilor Statului (APAPS)
Fondul Propriet`]ii de Stat s-a dizolvat, iar locul s`u a fost preluat de
Autoritatea pentru Privatizare, al c`rei rol a fost consolidat de legisla]ia
recent` referitoare la accelerarea privatiz`rii.

7.1.3

Legisla]ia vamal`
Regulamentele vamale au fost armonizate cu cele ale UE [i au fost adoptate
proceduri simplificate similare celor aplicate în UE. Aproximativ 90% din
birourile vamale sunt acum conectate prin sistemul computerizat ASYCUDA.
Taxele vamale pentru majoritatea produselor nealimentare fabricate în UE au
fost desfiin]ate la data de 1 ianuarie 2002.

7.1.4

Codul muncii
Un nou Cod al muncii este în curs de elaborare.

7.2

ASPECTE CARE NECESIT~ ÎMBUN~T~}IRI

7.2.1

Înfiin]area unei societ`]i
Începerea unei afaceri în România este un proces extrem de îndelungat.
Biroul Unic din cadrul Camerei de Comer] [i Industrie a României a fost
ini]ial conceput ca un pas înainte în vederea reducerii birocra]iei legate de
înfiin]area unei societ`]i în România.
În practic`, totu[i, rolul Biroului Unic pare a fi numai acela de a aduna sub
acela[i acoperi[ reprezentan]ii diverselor institu]ii publice implicate în procedura de înregistrare.
Dificult`]ile întâmpinate de investitorii str`ini în procesul de înregistrare
decurg din necesitatea ob]inerii mai multor autoriza]ii [i avize de func]ionare,
care creeaz` întârzieri inutile din urm`toarele cauze:
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• Perioada stipulat` pentru prelucrarea dosarului de înregistrare dup`
predarea documenta]iei complete este de dou`zeci de zile lucr`toare.
Totu[i, perioada stipulat` este rareori respectat` în practic`, de obicei
aceasta prelungindu-se la una-dou` luni de la depunerea documenta]iei
complete. Din experien]a membrilor no[tri, în prezent întregul proces
necesit` chiar mai mult timp la Biroul Unic decât în sistemul anterior al
birourilor separate.
• Biroul Unic nu poate furniza investitorilor o list` unic` [i complet` de documente care trebuie depuse.
• Se pare c` Biroul Unic consider` regulamentele sale interne ca având putere de lege.
• Necesitatea legal` a unui domiciliu fizic care pare inutil de costisitoare [i
dificil`.
Recomand`rile FIC:
• Revizuirea [i îmbun`t`]irea procedurii opera]ionale pentru acceptarea [i
aprobarea înregistr`rii [i reducerea etapelor administrative utilizând un
singur formular complet de aprobare.
• O perioad` limit` strict` de 30 de zile pentru eliberarea avizelor [i a sistemului „aprob`rii tacite”: dac` nu se prime[te nici un r`spuns pân` la acea
dat`, investitorul va considera solicitarea ca aprobat`.
• Impunerea declara]iilor pe „proprie r`spundere” în locul autoriza]iilor
cerute pentru activit`]ile cu impact redus asupra mediului, s`n`t`]ii [i
condi]iilor de munc`. În acest scop, recomand`m emiterea unei liste cu
aceste activit`]i pentru evitarea interpret`rilor subiective ale inspectorilor.
• Înlocuirea verific`rilor anterioare, efectuate de autorit`]ile specializate pentru eliberarea autoriza]iei solicitate, cu inspec]ii ulterioare.
• Furnizarea unor cursuri de formare juridic` adecvate atât pentru personalul
implicat în prelucrarea dosarului de înregistrare cât [i pentru personalul
implicat în autorizarea dosarului.
7.2.1.1 Aprob`ri, autoriza]ii [i avize
Pentru începerea activit`]ii, o societate trebuie s` posede cel pu]in [ase
aprob`ri [i autoriza]ii: sanitar`, veterinar`, pentru protec]ia împotriva
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incendiilor, pentru protec]ia muncii, de mediu [i avizul Autorit`]ii Apelor
Române (acolo unde exist` un pu]/o surs` de ap`).
Cu excep]ia ultimei autoriza]ii, toate celelalte sunt eliberate solicitan]ilor de
c`tre Biroul Unic o dat` cu documentele de înregistrare. Cu toate acestea, în
practic`, de[i documentele de înregistrare sunt preg`tite pentru a fi eliberate
solicitan]ilor, autoriza]iile sunt eliberate cu mari întârzieri, având ca rezultat
prelungirea procedurii peste termenul de 20 de zile.
Din cauza necoordon`rii dintre institu]iile publice implicate, acest domeniu
prezint` o mare lips` de coeren]` [i devine un obstacol pentru investitori.
Recomand`rile FIC:
• Revizuirea listei de activit`]i care necesit` autoriza]ii [i avize de
func]ionare;
• Întocmirea unei liste cu toate duplicatele solicitate în prezent de c`tre
autorit`]i din partea investitorilor;
• Stabilirea unor calendare pentru aprobarea cererilor [i a unor formulare de
cerere tip;
• Impunerea utiliz`rii declara]iilor pe „proprie r`spundere” pentru înnoirea
autoriza]iilor, în situa]ia în care condi]iile de func]ionare r`mân neschimbate.
7.2.2

Certificatul de Urbanism [i Autoriza]ia de Construc]ie
Pentru a ob]ine aceste autoriza]ii, este necesar` o perioad` maxim` de treizeci de zile de la data la care cererea este înregistrat` la administra]ia public`
local`. Numai în cazul Autoriza]iei de Construc]ie, legea cere cel pu]in optsprezece avize [i autoriza]ii men]ionate în Certificatul de Urbanism [i stabilite
în func]ie de natura investi]iei.
Furnizorii de utilit`]i publice care elibereaz` avize [i autoriza]ii sunt ineficien]i
[i excesiv de birocratici. Lunga perioad` de timp necesar` pentru ob]inerea
aprob`rilor [i efectuarea concret` a racord`rilor la re]eaua de utilit`]i sunt
considerate impedimente serioase pentru investitori.

Recomand`rile FIC:
• Publicarea procedurilor pentru ob]inerea aprob`rilor necesare pentru construc]ii [i stabilirea unui calendar pentru eliberarea acestora;
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• Reducerea perioadei maxime pentru eliberarea Certificatului de Urbanism
la paisprezece zile;
• Crearea unei baze de date incluzând informa]ii referitoare la regimul [i
situa]ia terenurilor pentru reducerea perioadei de timp necesare pentru
ob]inerea Certificatului de Urbanism.
7.2.3

Agen]ia Român` pentru Investi]ii Str`ine (ARIS)
Se presupune c` ARIS va lua locul tuturor celorlalte ministere [i agen]ii implicate în promovarea investi]iilor str`ine în România.

Recomand`rile FIC:
• Concentrarea activit`]ilor legate de promovarea investi]iilor str`ine într-o
singur` entitate, ARIS, conform propunerilor proiectului de lege relevant;
• Asigurarea de c`tre ARIS a unei asisten]e clare, corecte [i la timp precum
[i a unei îndrum`ri în vederea dep`[irii obstacolelor birocratice în procesul
investi]ional. Acest lucru ar trebui îndeplinit la nivel interna]ional, na]ional
[i regional. Pe lâng` sprijinirea noilor investitori, ARIS trebuie, de asemenea, s` ofere asisten]` investitorilor existen]i care doresc s` î[i extind`
investi]iile. De asemenea, aceasta trebuie s` faciliteze colaborarea cu ministerele [i administra]ia public` local`.
FIC dore[te s` se angajeze într-un dialog constructiv cu noua agen]ie.
7.2.4

Îmbun`t`]irea eficien]ei Autorit`]ii pentru Privatizare
[i Administrarea Participa]iilor Statului (APAPS)
FIC salut` inten]ia Guvernului de accelerare a privatiz`rii în mod substan]ial,
dup` cum s-a exprimat prin modific`rile recent promulgate aduse legisla]iei
în domeniul privatiz`rii. FIC recomand`, de asemenea:
• Evitarea altor modific`ri în scopul asigur`rii stabilit`]ii în mediul de privatizare.
• Publicarea unui ghid pentru orintarea investitorilor str`ini care se
adreseaz` Autorit`]ii pentru Privatizare.
• Cre[terea profesionalismului care ar putea fi promovat prin intermediul
unei instruiri finan]ate prin dona]ii/fonduri nerambursabile [i servicii de
consiliere.
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• Un termen limit` pentru desfiin]area Autorit`]ii pentru Privatizare [i
transmiterea oric`ror active r`mase în proprietatea statului c`tre întreprinz`tori priva]i.
7.2.5

Vama
În ciuda îmbun`t`]irilor înregistrate în ultimii ani, exist` înc` mari probleme
legate de opera]iunile vamale, care afecteaz` mai ales logistica [i industria
transporturilor.

7.2.5.1 Normele de aplicare emise la data de 9 noiembrie 2001
Normele includ câteva prevederi importante care genereaz` confuzie [i vor
cauza în mod inevitabil abuzuri [i litigii:
• Articolele 80-89, „Re-autorizarea Agen]ilor Vamali”, nu au stabilite criterii
clare în norme. Multor agen]i, unii dintre ei investitori str`ini care
ac]ioneaz` în România de ani de zile, li s-au refuzat ini]ial autoriza]iile, f`r`
nici un motiv aparent.
• Articolul 96, care stabile[te a[a-zisa „Responsabilitate Comun`” a
agen]ilor [i importatorilor, pare a fi folosit de birourile vamale în atribuirea
responsabilit`]ii oricui le convine, f`r` a lua în considerare faptele concrete.
• Articolul 386 (k) prevede amenzi de pân` la 3.000 EUR pentru „declararea
eronat` a bunurilor”. Deoarece nu exist` o defini]ie a termenului „eronat”,
aceast` prevedere se folose[te pentru a sanc]iona importatorii, chiar pentru gre[elile neinten]ionate comise de expeditori.
7.2.5.2 Proceduri [i administra]ie
Unele din cele mai grave [i des întâlnite probleme sunt urm`toarele:
• Unele reglement`ri [i instruc]iuni emise unilateral de c`tre Directorul
General al Direc]iei Generale a V`milor din România sunt în contradic]ie
cu legile adoptate de Parlament sau cu ordonan]e ale Guvernului.
• Practicile birourilor vamale locale [i regionale nu sunt uniforme. De exemplu, exporturile sau importurile respinse de anumite birouri vamale sunt
acceptate de altele.
• Sistemul de plat` este înc` greoi [i implic` mult` documenta]ie birocratic`.
Sistemul de plat` prin mijloace electronice nu a fost înc` introdus.
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• Este înc` necesar ca [efii birourilor vamale locale sau regionale s` emit`
aprob`ri pentru importurile [i exporturile obi[nuite. Aceast` absen]` a
deleg`rii cauzeaz` întârzieri îndelungate [i documenta]ie birocratic` [i
excesiv`.
• Solicitarea de documente originale este o prevedere inutil` care nu este des
întâlnit` în ]`rile exportatoare.
• Solicitarea listelor detaliate privind coletele poate duce la extreme absurde.
De exemplu, lista cu con]inutul detaliat al coletelor pentru anumite importuri de bunuri electronice trebuie s` men]ioneze sute de articole care
cânt`resc câteva grame fiecare, toate împachetate într-o singur` cutie
având o greutate total` cuprins` între 20 [i 30 de kg.
• Programul de func]ionare al Biroului Vamal de la Aeroportul Interna]ional
Otopeni este nepotrivit. În ciuda regulamentelor interna]ionale, vama
refuz` s` furnizeze servicii chiar [i pentru livr`rile speciale, precum materialele pentru salvarea vie]ii, articole perisabile sau piese de schimb pentru
industria aeronautic`, dup` orele 16:00 [i în week-end.
Recomand`rile FIC:
• Elaborarea [i implementarea unui Cod de Bun` Practic` pentru
func]ionarii vamali.
• Emiterea unei Proceduri Vamale consolidate care s` includ` decizii, regulamente interne [i alte standarde, cu instruc]iuni clare, în vederea evit`rii
interpret`rilor subiective.
• Modernizarea [i uniformizarea procedurilor referitoare la documenta]ie [i
plat`.
• Plata opera]iunilor de import într-un cont unic al Administra]iei Centrale.
• Simplificarea declara]iilor de export c`tre Banca Na]ional`.
• Adunarea [i achitarea taxelor [i impozitelor pe o perioad` de timp (în
func]ie de cifra de afaceri) la sfâr[itul acelei perioade.
• Eliminarea penalit`]ilor aplicate pentru întârzieri în importarea bunurilor
achitate în avans [i pentru întârzieri la plata exporturilor.
• Prelungirea programului de func]ionare la vama de la Aeroportul Otopeni.
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7.2.6

Codul muncii
În leg`tur` cu noul Cod al muncii, se propune înfiin]area unui fond de
garantare a salariilor care s` protejeze muncitorii de pierderea salariilor în caz
de insolvabilitate a angajatorului. Contribu]iile la fond ar fi achitate de to]i
angajatorii. Anun]urile ini]iale sugerau contribu]ii substan]iale, dar acestea au
fost reduse în mod considerabil în comunic`rile ulterioare. FIC r`mâne preocupat de propunere. Costul real al angaj`rii este deja considerabil superior
sumelor nete primite de angaja]i. Major`rile ulterioare ale costului angaj`rii
ar putea descuraja investi]iile.
S-a afirmat c` fondul propus este conform cu Directivele UE. Totu[i, FIC
în]elege c` propunerea rezult` din planul de implementare în legisla]ia
român` a Conven]iei Organiza]iei Interna]ionale a Muncii C173 privind
Protec]ia Revendic`rilor Muncitorilor. De fapt, aceast` Conven]ie ofer` dou`
modalit`]i de realizare a obiectivelor. Pentru a aplica Conven]ia, o ]ar` poate
s` înfiin]eze o „institu]ie de garantare” sau s` acorde preten]iilor formulate
de angaja]i un privilegiu în cadrul procedurii de lichidare a datoriilor, mai
presus de toate celelalte preten]ii ale altor creditori.

Recomand`rile FIC:
• Protec]ia drepturilor angaja]ilor în leg`tur` cu salariile neachitate, în caz de
insolvabilitate a angajatorului, acordând angaja]ilor un privilegiu prin
dreptul de a revendica, cu prioritate în fa]a altor creditori, pl`]ile din
bunurile angajatorului în stare de insolvabilitate.
• Abandonarea propunerii de a înfiin]a un fond de garantare a salariilor.
7.2.7

Corup]ia
Este un fapt bine cunoscut c` eficien]a administra]iei publice este compromis` de corup]ie. FIC recomand` un program sus]inut pe termen lung pentru eliminarea corup]iei, care s` includ` urm`toarele elemente:
• cre[terea salariilor;
• eliminarea atribu]iilor discre]ionare excesive;
• supravegherea efectiv` a bunurilor personale ale oficialilor;
• ac]iune punitiv` în caz de înc`lcare a prevederilor legale.
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8.1

Servicii bancare [i financiare

SEMNALE POZITIVE
Sectorul bancar [i financiar din Romånia a beneficiat de aten]ia Guvernului
asupra reducerii infla]iei si de controlul general asupra masei monetare prin
politica B`ncii Na]ionale a Romåniei.
Supravegherea \n cadrul sectorului b`ncilor comerciale s-a \mbun`t`]it. Un
sistem de avertizare preventiv` este aplicat acum [i Banca Na]ional` a
Romåniei (BNR) [i-a asumat un rol mult mai activ fa]` de acele b`nci care
\ncalc` regulamentele pruden]iale, emi]ånd scrisori de avertizare [i
sanc]ionånd pe cei vinova]i. Guvernul este \n curs de modificare a regulamentelor sectorului bancar \n conformitate cu sugestiile FMI, pentru a \nt`ri
procedurile de faliment [i a acorda Fondului de Garan]ie puteri mai mari \n
procesul de lichidare. Fondul a suferit pierderi serioase ca urmare a colapsului mai multor b`nci [i a trebuit s` \mprumute bani pentru a reconstitui
depozitele de garan]ie. M`surile pentru \nt`rirea cadrului de supraveghere [i
legislativ al sectorului financiar care sunt con]inute [i \n programul FMI au
inten]ia de a apropia Romånia de cele mai bune practici interna]ionale, dup`
cum sunt definite \n Principiile de baz` Basle pentru o supraveghere bancar`
eficient`, [i \n sensul armoniz`rii cu UE.
|ncepånd cu anul financiar 2003, toate institu]iile de credit vor respecta
Standardele Interna]ionale de Contabilitate (IAS). Noile reguli de contabilitate au fost aplicate de c`tre b`ncile listate la Bursa de Valori Bucure[ti (Banca
Transilvania [i Banca Romån` pentru Dezvoltare) \ncepånd din anul 2001.
Acesta este un semn \ncurajator de transparen]` crescut` \n institu]iile financiare din Romånia.
ARB func]ioneaz` \n prezent mult mai bine ca organiza]ie. Dialogul
\mbun`t`]it cu BNR a permis b`ncilor s` lucreze asupra modific`rii regulamentelor.
Cerin]ele de raportare pentru societ`]ile listate la Bursa de Valori Bucure[ti au
crescut, pentru a cre[te transparen]a societ`]ilor listate. Regulamentele au
fost \nt`rite pentru a se monitoriza calitatea ac]iunilor listate la burs`.
Legisla]ia pentru listarea Bonurilor de tezaur la burs` a intrat recent \n
vigoare, pentru a gr`bi implementarea pie]ei secundare pentru Bonuri de
tezaur, deja amånat` mai mult de un an.
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Un nou pachet legislativ reglementånd pia]a de capital a fost recent adoptat,
\ntr-o \ncercare de a impulsiona activitatea pe pie]ele de capital.
8.2

ASPECTE CARE NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

8.2.1

Transparen]a [i accesibilitatea BNR
Supravegherea bancar` va trebui s` suporte o schimbare calitativ` de la
accentul primar asupra documentelor folosite pentru pl`]i si \ncadrarea contabil` a intr`rilor individuale, la o vedere mult mai larg` \n ceea ce prive[te
strategia bancar`, structura bilan]ului contabil, cre[terea sus]inut` [i a[a mai
departe. Calitatea managementului [i \n]elegerea clar` a propriet`]ii bancare
ar trebui s` devin` o parte integrant` a superviz`rii, ca [i cooperarea periodic` [i stråns` cu Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) [i Comisia
de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA). |n acest mod, e[ecurile bancare care,
de[i la o scar` mic`, \nc` submineaz` \ncrederea \n sectorul bancar, atåt a
publicului \n general cåt [i a societ`]ilor, ar trebui s` fie reduse la minim.
Regulamentele [i procedurile de raportare c`tre BNR afecteaz` \n mod curent
nu numai b`ncile care opereaz` \n Romånia, dar [i pe investitorii implica]i \n
tranzac]ii de import/export.
Ca [i \n multe alte domenii din mediul de afaceri actual din Romånia, rela]ia
dintre b`nci [i autoritatea guvernamental`, BNR, implic` o birocra]ie semnificativ` [i o cheltuial` considerabil` de timp [i energie cu rezultate minore.

Recomand`rile FIC:
• Simplificarea procedurilor de raportare pentru a se evita duplicatele \n
furnizarea de date. |n acest scop, documentele ar trebui actualmente s` fie
revizuite [i ref`cute pentru evitarea repeti]iilor [i includerii informa]iilor
care nu sunt necesare.
• Ra]ionalizarea datelor cerute de unele documente [i formulare, de exemplu Dispozi]ia de |ncasare Valutar`, care nu sunt toate relevante sau
importante.
• Furnizarea electronic` a variatelor documente necesare pentru justificarea
pl`]ilor \n alte monede.
• Schimb`ri \n programarea raport`rilor, pentru a permite o mai mare flexi-
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bilitate: de exemplu, raportarea tranzac]iilor efectuate a doua zi [i
furnizarea documentelor justificative \n termen de zece zile de la efectuarea
pl`]ilor.
• Simplificarea setului de documente necesare \n diferitele stagii ale aceluia[i
proces: de exemplu, ordinele pentru cump`rarea FX nu trebuie s` includ`
copii ale tuturor documentelor cerute pentru justificarea pl`]ii.
• Proceduri clare pentru tranzac]iile efectuate dup` ora de \nchidere a pie]ei,
procesarea [i raportarea tranzac]iilor „back-value”.
Comunicarea la timp a deciziilor, ulterior cererilor de opinii exprimate de
c`tre b`ncile comerciale c`tre BNR sau c`tre Ministerul de Finan]e, ar trebui
s` fie \n continuare \mbun`t`]ite.
De[i b`ncile \ncearc` s` introduc` noi produse pe pia]a financiar`, \n domeniul instrumentelor financiare derivate, \n continuare nu exist` nici un cadru
legal sau contabil care s` le reglementeze, [i deci b`ncile sunt expuse unor
interpret`ri subiective [i unor riscuri considerabile.
De[i pia]a Bonurilor de tezaur este una dintre cele mai mari afaceri financiare, autorit`]ile relevante - BNR [i Ministerul de Finan]e - nu au organizat \nc`
o pia]` secundar`.
Ministerul de Finan]e ar trebui s` \ncerce s` construiasc` o curb` de randament a Leului. Romånia are acum o curb` de randament a monedei Euro de
påna la 10 ani, dar o curb` de randament a Leului de numai 365 de zile.
Construirea unei curbe de randament a Leului va permite b`ncilor s` ofere
\mprumuturi pe termen mediu pentru sus]inerea programelor de investi]ii.
8.2.2

Sistemul de compensare
O func]ionare lin`, \n timp real [i cu costuri mici a sistemului de compensare
constituie una din componentele cheie care influen]eaz` cadrul \n care sunt
efectuate tranzac]iile economice.
TransFond-ul a fost \nfiin]at. Cu toate acestea, nu este \nc` opera]ional.
Sistemul de compensare romån utilizeaz` \nc` hårtia ca document, ceea ce
necesit` ca introducerea de date, procesarea [i sortarea s` fie f`cute manual.
Acela[i lucru este valabil [i pentru rapoartele de la b`ncile comerciale ca [i de
la BNR. Aceasta duce la deficien]e de timp, procesare \nceat` [i costuri crescute pentru b`ncile comerciale.

48

Servicii bancare [i financiare

Ceea ce m`re[te problema \ntårzierilor \n disponibilitatea fondurilor [i procesarea pentru clien]i este prezentul proces descentralizat de compensare, \n
care compensarea este f`cut` \n zile diferite \n fiecare dintre cele 41 de jude]e.
|n afar` de aceasta, taxele de compensare impuse \n prezent de c`tre BNR
sunt extrem de ridicate dupa standardele oric`rei alte ]`ri europene. Ele par
s` reprezinte un mijloc mascat de impozitare suplimentar`, mai degrab`
decåt s` reflecte adev`ratul cost al tranzac]iei \n centrele de compensare ale
BNR.
Recomand`rile FIC:
Accelerarea procesului de elaborare [i implementare a sistemului de compensare electronic \n Romånia [i organizarea TransFond-ului ca organiza]ie
non-profit pentru a reduce la minim costurile tranzac]iilor bancare pentru
operatorii de afaceri din Romånia.
8.2.3

Reforma pensiilor
O revizuire complet` a sistemului de pensii este necesar` pentru a rezolva
diferen]a crescånd` dintre popula]ia activ` [i cea inactiv`.
Sistemul curent de pensii este bazat pe principiul impozit`rii pe m`sura efectu`rii contribu]iilor [i este caracterizat de o serie de factori \ngrijor`tori:
• \mb`trånirea accelerat` a popula]iei;
• dependen]a crescut` de sistemul de pensii;
• erodarea nivelului nominal [i real al pensiilor, datorat` instabilita]ii macroeconomice;
• nivelarea pensiilor, adic` dispropor]ii majore \ntre nivelul contribu]iilor
pl`tite [i pensii;
• cre[terea \ngrijor`toare a ratei de evaziune: rata de \ncasare se mic[oreaz`
[i deficitul veniturilor pentru asigur`ri sociale se m`re[te.

Recomand`rile FIC:
• Cre[terea num`rului de pl`titori de asigur`ri sociale.
• Cre[terea cerin]elor cu privire la eligibilitatea [i calcularea pl`]ilor.

49

Servicii bancare [i financiare

• Reducerea evaziunii fiscale [i o administrare mai autonom` a sistemului.
• Evitarea insolvabilit`]ii [i a situa]iilor de faliment ap`rute \n cazul mai multor fonduri mutuale din Romånia.
• Contribu]ie la dezvoltarea pie]ei de capital.
• |ndrumarea dezvolt`rii economice.
|n primul [i \n cel mai important rånd, adoptarea legii cu privire la organizarea [i operarea fondului universal de pensii trebuie s` fie accelerat`.
|n acela[i timp, FIC recomand` stabilirea unui set clar de regulamente [i un
sistem puternic de supervizare pentru pensii private \n Romånia, pentru prevenirea problemelor poten]iale privind abuzurile referitoare la fonduri [i
administrarea acestora.
8.2.4

Dezvoltarea pie]elor de capital \n Romånia
Func]ionarea f`r` impedimente a pie]elor de capital este una din cerin]ele
preliminare pentru o re\ntoarcere la cre[terea economic`. Aceasta ajut` la
atragerea investitorilor str`ini, \mbun`t`]irea lichidit`]ii pie]ei [i furnizeaz` o
solu]ie alternativ` de finan]are pentru societ`]i [i b`nci.
Situa]ia pe pie]ele de capital cu privire la supervizare este similar` cu aceea
din sistemul bancar: CNVM tinde s` supra-reglementeze pia]a de capital.
Cåteva regulamente recente ale CNVM au fost contrare celor emise \n trecut
[i, \n unele cazuri, interpretarea acestor reglement`ri a fost f`cut` dup` placul angaja]ilor CNVM. CNVM r`spunde cu mare \ntårziere peti]iilor [i
cererilor pe care le prime[te.
Nu exist` nici o pia]` corporatist` de obliga]iuni [i nici o pia]` secundar` de
Bonuri de tezaur. Acest fapt restric]ioneaz` scaden]ele pe pia]a monetar` la
mai pu]in de un an (cel mult 3 pån` la 6 luni) [i face foarte dificil` pentru societ`]i finan]area proiectelor de investi]ii pe termen lung. Un tratament standard este, de asemenea, necesar pe pia]a cu instrumente financiare derivate,
care ar facilita societ`]ilor o mai bun` protec]ie a expunerii de schimb valutar
[i de rat` a dobånzilor.
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Recomand`rile FIC:
• |mbun`t`]irea structurii [i activit`]ii CNVM. Reglement`rile emise ar trebui comunicate agen]iilor de brokeraj \nainte de publicarea \n Monitorul
Oficial. CNVM ar trebui s` \nfiin]eze un departament de comunicare pentru \mbun`t`]irea rela]iilor cu brokerii, presa [i publicul larg. R`spunsurile
CNVM la cereri trebuie s` fie mai eficiente.
• Stimularea unei pie]e corporatiste a obliga]iunilor de c`tre Ministerul de
Finan]e [i BNR ca un instrument financiar alternativ pentru societ`]ile
romåne[ti. O pia]` de Bonuri de tezaur ar trebui dezvoltat`, pentru a permite un mai bun management al lichidit`]ilor b`ncilor [i societ`]ilor.
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Aderarea la Uniunea European`

9.1

SEMNALE POZITIVE

9.1.1

Informa]ii generale
Raportul Comisiei Europene referitor la progresul \n procesul de aderare,
publicat \n noiembrie 2001, include comentarii pozitive asupra progreselor
\ntr-un num`r de aspecte cheie ale ader`rii Romåniei, mai ales \n sfera
politic` [i social`, [i, de asemenea, cu privire la o economie de pia]`
func]ional`, stabilizarea macroeconomic` [i adoptarea acquis-ului.

9.1.2

Privatizarea
Raportul Comisiei semnaleaz` „progrese importante” \n ceea ce prive[te privatizarea. Ulterior public`rii Raportului, Guvernul s-a angajat s` accelereze [i
mai mult procesul de privatizare.

9.2

ASPECTE CARE NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

9.2.1

Informa]ii generale
FIC sprijin` hot`råt aderarea Romåniei la Uniunea European`. Includerea
acquis-ului \n legisla]ia romån` va furniza un mediu mai familiar investitorilor. Sprijinul UE va avea un impact pozitiv asupra economiei [i a infrastructurii. Certitudinea particip`rii Romåniei la pia]a unic` va conferi o baz` mai
sigur` deciziilor investi]ionale.
Raportul Comisiei indic` c` Romånia este \n urma altor ]`ri implicate \n
negocieri de aderare, atåt \n ceea ce prive[te promptitudinea de a intra \n
Uniune [i \n ceea ce prive[te \nchiderea diverselor „Capitole” ale procesului
de negociere. FIC recomand` accelerarea procesului de aderare a Romåniei [i
\[i ofer` sprijinul \n orice mod care va putea contribui la aceasta.
|n acela[i timp, FIC consider` c` data ader`rii este mai pu]in important` decåt
certitudinea unei poten]iale integr`ri cu condi]ia \ndeplinirii unor criterii clar
definite. Incertitudinea ader`rii ar putea descuraja poten]ialii investitori sau
i-ar putea \ndrepta c`tre ]`ri mai apropiate de aderare. |n procesul actual de
negociere [i decizie este, deci, esen]ial de evitat situa]ia \n care alte ]`ri candidate sunt acceptate, \n timp ce pozi]ia Romåniei poate r`måne neclar` [i
poate depinde de deliber`ri ulterioare ale unei Uniuni mai l`rgite.
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|n aceast` Carte Alb`, ne limit`m la aspecte de aderare care sunt relevante
pentru afaceri [i investi]ii. Cåteva din aceste aspecte sunt acoperite \n alte
sec]iuni ale C`r]ii Albe, printre care impozitarea, administra]ia public` [i
vama. |n aceast` sec]iune, ne concentr`m asupra unor subiecte legate de
aspecte semnalate \n Raportul Comisiei UE care nu sunt tratate \n alte
sec]iuni.
9.2.2

Progresul c`tre o economie de pia]` func]ional`
Comisia UE a comentat c`, \n ciuda „progresului decisiv”, Romånia nu are
totu[i o economie de pia]` func]ional` capabil` s` reziste presiunii concuren]iale [i for]elor pie]ei din cadrul Uniunii Europene. Membrii FIC au
experimentat lipsa unui „teren de joc echilibrat” \n anumite domenii, inclusiv:
• concuren]a neloial` din partea \ntreprinderilor de stat, \n special \n sectorul
energetic;
• acordarea de facilit`]i \ntreprinderilor, inclusiv societ`]ilor private, pentru
ree[alonarea datoriilor acestora c`tre stat [i, \n anumite cazuri, anularea
penalit`]ilor pentru plata cu \ntårziere.

Recomand`rile FIC:
• Accelerarea privatiz`rii [i adoptarea unei abord`ri stricte, consecvente [i
transparente pentru recuperarea datoriilor societ`]ilor din sectorul privat la
bugetul de stat.
9.2.3

Implementarea acquis-ului comunitar
Membrii FIC sunt \ngrijora]i de faptul c` anumite Directive UE sunt implementate inadecvat. Aceste aspecte includ legisla]ia sau reglement`rile care
dep`[esc cerin]ele Directivelor relevante, lipsa mijloacelor necesare pentru a
le pune \n vigoare sau timp insuficient pentru tranzi]ie.
De exemplu, reglement`rile referitoare la emisiile de gaze ale vehiculelor [i
propuneri referitoare la ambalare, prin care produc`torilor li se cere s` contribuie la fondul de mediu, de[i nu exist` nici o infrastructur` care s` asigure
recuperarea, separarea [i reciclarea.
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FIC recunoa[te importan]a progresului rapid \n adoptarea acquis-ului.
Mul]i membri FIC au o experien]` \nsemnat` de func]ionare \n conformitate
cu Directivele UE \n state membre UE [i sunt prezen]i \n alte ]`ri pe cale de
aderare la UE care sunt, de asemenea, implicate \n aducerea legisla]iei lor
locale pe aceea[i linie cu Directivele UE. Aceasta constituie o resurs` de valoare, la care oficialit`]ile pot recurge \n timpul procesului de implementare a
acquis-ului \n Romånia. FIC estimeaz` c` anumite ministere s-au implicat
\ntr-un dialog semnificativ cu p`r]ile interesate \n procesul transpunerii
acquis-ului \n legisla]ia din Romånia [i recomand` ca o abordare sistematic`
a consult`rii cu grupurile relevante s` devin` practica standard.
9.2.4

Politici de comer]
Ca parte din procesul de preg`tire a intr`rii \n UE, FIC consider` c` Romånia
trebuie s` asigure competitivitatea sectoarelor sale industriale [i maximizarea
oportunit`]ilor de export, inclusiv a exporturilor c`tre statele membre ale
Pactului de Stabilitate care nu sunt \nc` membre CEFTA sau asociate cu UE.
|n acest scop, FIC recomand` \ncheierea unor contracte de comer] liber cu
]`rile fostei Iugoslavii.
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Guvernan]a corporatist`

10.1

SEMNALE POZITIVE

10.1.1

Armonizarea legislatiei romåne[ti cu Directivele Europene
Legea nr. 31/1990 a reglementat aspecte importante \n domeniul guvernan]ei
corporatiste. Ca urmare a importantelor modific`ri aduse legii \n 1997 de
Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr. 31/1997, Legea societ`]ilor comerciale concord` cu prevederile Directivelor europene, de[i armonizarea \n
acest domeniu nu este complet` \nc`.

10.1.2 Abrogarea de c`tre Guvern a OUG nr. 229/2000
Dupa modificarea Legii societ`]ilor comerciale, Ordonan]a de Urgen]` a
Guvernului nr. 229/2000 a fost primul act normativ romånesc care \ncerca s`
reglementeze aspecte ale guvernan]ei corporatiste. Din p`cate, aceast`
realizare s-a f`cut cu pre]ul acord`rii unei ponderi dispropor]ionate drepturilor ac]ionarilor minoritari. Chiar dac` prevederile OUG nr. 229/2000 au
fost redactate cu bune inten]ii, urm`rindu-se protejarea drepturilor ac]ionarilor minoritari, \n final aceste prevederi permit abuzuri poten]iale din partea
ac]ionarilor minoritari, cum ar fi obstruc]ionarea conducerii societ`]ilor prin
\mpiedicarea exercit`rii unei administr`ri corespunz`toare. Totu[i, dup` un
lobby intens f`cut de importante organiza]ii, FIC fiind una dintre cele mai
active organiza]ii \n acest sens, Guvernul a abrogat OUG nr. 229/2000.
Autorit`]ile, \n special CNVM [i APAPS, au fost preocupate de guvernan]a
corporatist` [i majoritatea p`r]ilor interesate au fost invitate la consult`ri \n
vederea unor noi reglement`ri.
Cu toate acestea, procesul de consult`ri s-a dovedit departe de a fi eficient.
De multe ori participan]ii nu au dispus de ultima versiune a documenta]iei
care urma s` fie discutat`. Uneori era neclar tuturor participan]ilor care era
ultima versiune a proiectului. Prin urmare, recenta adoptare de c`tre Guvern
a unei noi Ordonan]e de Urgen]` care reglementeaz` aspecte ale guvernan]ei
corporatiste, a reprezentat o surpriz` nepl`cut`, avånd \n vedere c` s-a facut
abstrac]ie de procesul de consultare.
10.2

ASPECTE CARE NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

10.2.1 Îmbun`t`]irea aplic`rii prevederilor legale
Chiar [i cele mai bune prevederi legale nu sunt eficiente dac` nu sunt aplicate \n mod corespuz`tor. Pentru o guvernan]` corporatist` solid` sunt necesare mecanisme [i politici de control, inclusiv metode care s` asigure c`
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\ntregul personal ac]ioneaz` \n interesul societ`]ii, s` nu se angajeze \n tranzac]ii cu societatea [i s` nu divulge informa]ii. Aceste obiective nu pot fi
atinse decåt dac` atåt ac]ionarii, administratorii, cåt [i directorii sunt supu[i
unor sanc]iuni corespunz`toare \n cazul \n care nu respect` standardele de
bun` conduit` corporatist`. Aceasta depinde nu numai de existen]a unui
control eficient exercitat de ac]ionari, dar mai ales de existen]a unui sistem
juridic pus \n aplicare \n mod corespunz`tor.
Pentru acestea este nevoie, \n opinia FIC, de un sistem de instan]e comerciale
specializate, cu judecatori cu \nalt` pregatire de specialitate [i cu proceduri de
urgen]` pentru aducerea la \ndeplinire a legii.
10.2.2 Crearea unei guvernan]e corporatiste puternice
pentru sus]inerea privatiz`rii
Din punctul de vedere al poten]ialilor investitori, crearea unei structuri sigure
a guvernan]ei corporatiste este important` pentru succesul privatiz`rii. Lipsa
unor structuri de reglementare sigure face posibil` existen]a unor practici de
afaceri imprudente, \n timp ce disfunc]iile guvernan]ei corporatiste pot genera neregularit`]i, cum ar fi transferul de active sau frauda \nainte sau dup`
procesul de privatizare. FIC consider` c` marii investitori, locali sau str`ini,
trebuie convin[i c` regulile sunt acelea[i pentru to]i, [i c` o grij` justificat`
pentru protec]ia ac]ionarilor minoritari nu trebuie, de fapt, s` \mpiedice
ac]ionarii majoritari \n activit`]ile de conducere.
Ac]ionarii minoritari trebuie proteja]i [i trebuie s` li se acorde drepturi care
s`-i protejeze \mpotriva abuzurilor, dar ace[tia nu trebuie s` \mpiedice activitatea societ`]ii \n mod nerezonabil. Votul ac]ionarilor ar trebui \ncurajat prin
u[urarea procedurilor cåt mai mult cu putin]`. Drepturile ac]ionarilor trebuie
protejate \mpotriva dilu`rii sau \mpotriva altor pierderi de valoare prin tranzac]ii necorespunz`toare [i costuri de transfer. Toate drepturile acordate
ac]ionarilor minoritari de c`tre legisla]ia Comunit`]ii Europene \n vigoare
trebuie recunoscute.
10.2.3 Ajungerea la un echilibru \ntre anumite interese, uneori contradictorii
Avånd \n vedere c` ac]ionarii majoritari \[i asum` un risc major [i aduc mai
multe resurse financiare \ntr-o societate, este inacceptabil ca ace[tia s` fie
lipsi]i de drepturile lor esen]iale sub pretextul c` ac]ionarii minoritari, aflån-
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du-se \ntr-o pozi]ie defavorizat`, nu se pot proteja. Este de o importan]` crucial` s` nu transform`m drepturile ac]ionarilor minoritari \ntr-o arm` care
poate fi folosit` de ace[tia \n moduri care contravin chiar intereselor societ`]ilor comerciale.
10.2.4 Obliga]iile [i r`spunderile membrilor Consiliului de Administra]ie
Actele constitutive ale societ`]ilor comerciale stabilesc rolurile de baz` [i
responsabilit`]ile administratorilor, \n cadrul general al prevederilor legale. |n
aceast` privin]`, exist` anumite probleme de importan]` special`, care ar trebui rezolvate de noua legisla]ie:
• Ca regul` general`, dup` numirea ca membri \n Consiliul de Administra]ie,
administratorii ar trebui s` beneficieze de prezum]ia de bun` credin]` [i nu
ar trebui s` fie h`r]ui]i de c`tre ac]ionarii minoritari. Ar trebui s` fie credita]i ca fiind capabili s` implementeze strategia societ`]ii.
• Este necesar ca prevederile legale care reglementeaz` r`spunderile [i
obliga]iile membrilor Consiliului [i ale conducerii s` fie puse \n aplicare.
Altfel, existen]a acestor prevederi devine ineficient`. Dac` nu sunt aplicate
\n mod corespunz`tor, chiar [i cele mai bune legi nu-[i vor putea atinge
scopul, adic` s` previn` [i s` reduc` frauda.
• Consiliul trebuie s` ac]ioneze \n interesul tuturor ac]ionarilor [i, \n final, \n
interesul societ`]ii, [i nu \n interesul ac]ionarilor care de]in controlul sau \n
interesul unei anumite p`r]i a ac]ionarilor.
• |n cele din urm`, deoarece numai pu]ine persoane din Romånia au avut
experien]` de membru \ntr-un Consiliu de Administra]ie, este indicat s` se
foloseasc` abilit`]ile acestor administratori profesioni[ti.
Recomand`rile FIC:
• Eliminarea prohibi]iei legale care limiteaz` participarea administratorilor \n
Consiliul de Administra]ie a mai mult de trei societ`]i.
• |nt`rirea profesionalismului administratorilor prin crearea unui Institut al
Administratorilor.

57

Guvernan]a corporatist`

10.2.5 Modificarea prevederilor
Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 28/2002
|n opinia FIC, prevederile Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului (OUG nr.
28/2002) privind protec]ia investitorilor sunt \n continuare neechilibrate [i pot
genera dezechilibre majore \n via]a societ`]ilor [i prin urmare pe pia]`.
Consider`m ca fiind discutabile urm`toarele prevederi: ac]ionarii minoritari
pot solicita administratorilor unei societ`]i rapoarte trimestriale privind
opera]iunile acesteia, f`r` a li se solicita o justificare pentru aceasta.
Ac]ionarii minoritari pot solicita \n instan]` numirea unuia sau mai multor
exper]i pentru analizarea opera]iunilor financiare ale societ`]ii. Credem c`
aceast` prevedere este abuziv` [i poate afecta activit`]ile societ`]ii. Drepturile
ac]ionarilor la informare trebuie asigurate prin impunerea raport`rilor periodice (reglementate pe larg de aceea[i OUG).
Noua OUG interzice aproape toate aporturile \n natur` \n cazul major`rilor
de capital al unei societ`]i deschise. Aceasta afecteaz` \n mod necorespunz`tor sistemele de finan]are [i astfel de situa]ii ar fi putut fi evitate prin
evalu`ri de active independente [i obiective.
Distribuirea dividendelor \ntr-un anumit termen dup` declararea acestora \n
adunarea general` a ac]ionarilor tot nu beneficiaz` de o reglementare corespunz`toare.
De[i s-au f`cut \ncerc`ri de consult`ri cu privire la aceast` problem` foarte
important`, procesul \n urma c`ruia noua legisla]ie a fost adoptat` nu este, \n
opinia FIC, satisf`c`tor. Exist` \n prezent o ordonan]` adoptat` care reglementeaz` aspecte ale guvernan]ei corporatiste [i aceasta va trebui analizat`
de c`tre Parlament pentru a i se asigura o aplicabilitate de durat`.
FIC are nu numai dorin]a ci [i capacitatea de a aduce contribu]ii pozitive acestui proces, care ar trebui s` \mbun`t`]easc` [i nu s` \nl`ture aceste prevederi
legale.
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11.1

SEMNALE POZITIVE

11.1.1

OG 25/2002 referitoare la controlul post-privatizare
Mul]i cump`r`tori ai societ`]ilor privatizate [i-au asumat obliga]ii
investi]ionale semnificative ca o component` important` a Contractelor de
vånzare-cumparare \ncheiate cu APAPS.
Evaluarea \ndeplinirii obliga]iilor investi]ionale s-a dovedit a fi dificil` pentru
un num`r de motive, printre care:
• Legisla]ia existent` nu prevede o defini]ie clar` a ceea ce reprezint` o
investi]ie „legitim`”.
• Contractele specifice de privatizare precum [i legisla]ia existent`, nu
prev`d un mecanism de evaluare a impactului evolu]iei pie]ei, ca urmare a
perioadei de privatizare, asupra ra]ionamentelor planurilor de investi]ii,
care pot avea termene de la trei la cinci ani. De exemplu, a[tept`rile multor planuri de afaceri create cu mai mul]i ani \n urm` au fost influen]ate \n
mod negativ de declinul economiei din Romånia. Prin urmare, exist` o
necesitate general` de reconsiderare a obliga]iilor investi]ionale \n contextul unor noi condi]ii economice.
• Angaja]ii APAPS nu doresc s` emit` un punct de vedere (”judgment calls”)
asupra interpret`rii contractelor ambigue sau asupra recunoa[terii
diverselor forme de investi]ii de teama unei poten]iale r`spunderi personale [i urm`riri de c`tre instan]ele din Romånia.
Prin urmare, APAPS are acum o sarcin` dificil` de a \ncerca s` fac` fa]` unei
serii de solicit`ri de negociere a modific`rilor contractelor de privatizare. În
plus, APAPS este suprasolicitat` din cauza monitoriz`rii, \n termeni strict
legali, a detaliilor investi]ionale din peste 8.000 de contracte.
Adesea, aceast` situa]ie este \nso]it` de mi[c`ri ale sindicatelor, care v`d
ac]ionari pierzånd mai degrab` mult timp [i cheltuind mul]i bani cu litigii [i
birocra]ie decåt depunånd eforturi pentru implementarea unor investi]ii reale
[i dezvoltarea societ`]ii respective.
În februarie 2002, \ntr-un efort de \mbun`t`]ire a acestei situa]ii, Guvernul a
publicat OG 25/2002, care va oferi APAPS norme [i linii directoare precum [i
o anumit` flexibilitate \n interpretarea acesteia privind \ndeplinirea de c`tre
cump`r`tor a obliga]iilor investi]ionale conform contractelor de privatizare.
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11.2

ASPECTE CARE NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

11.2.1 Evitarea litigiilor/arbitrajul
Litigiile legate de contracte de privatizare sunt extrem de numeroase.
Conform estim`rilor, APAPS are 12. 000 de litigii pe rol cu un num`r mediu
de 700 de cazuri pentru fiecare din avoca]ii s`i.
FIC consider` c` APAPS trebuie s` evite litigiile prin utilizarea OG 25/2002
atåt ca un mandat politic cåt [i legal pentru rezolvarea litigiilor legate de contracte de privatizare mai degrab` prin negocieri, decåt prin mijloace judiciare.
11.2.2 Recunoa[terea unei game mai largi de mecanisme investi]ionale
În prezent, OG 25/2002 nu permite o gam` de mecanisme investi]ionale suficient de larg`. De exemplu, contrar normelor interna]ionale, OG 25/2002
exclude finan]area datoriei drept surs` pentru finan]area investi]iilor,
ne]inånd cont de faptul c` majoritatea proiectelor mari interna]ionale sunt
finan]ate printr-o combina]ie \ntre participarea la capital [i finan]area datoriei.
De asemenea, indiferent de terminologia contractelor de privatizare specifice,
APAPS [i-a conceput propria defini]ie privind mecanismele investi]ionale
acceptabile. În multe cazuri, o simpl` majorare de capital (demonstrat` de o
emisiune de noi ac]iuni, o majorare a veniturilor re]inute sau o conversie a
datoriei \n capital) este singura investi]ie \n]eleas` [i acceptat` de c`tre
APAPS, chiar dac` acest mecanism nu poate fi stipulat, definit sau cerut prin
contract.
Defini]iile date „investi]iei str`ine directe” (FDI) de c`tre institu]ii
interna]ionale recunoscute, ca de exemplu OCDE [i Fondul Monetar
Interna]ional, includ [i recunosc validitatea finan]`rii datoriei ca mijloc de
investi]ii. De asemenea, Legea 241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea
Ordonan]ei Guvernului 92/1997 privind stimularea investi]iilor directe,
include contribu]ii la capital [i constituirea contribu]iilor \n natur`, precum [i
majorarea activelor prin orice tip de finan]are legal` (adic` finan]area datoriei) drept surse legale pentru investi]ii.
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Dac` Romånia continu` s` foloseasc` pentru FDI propria sa defini]ie „personalizat`” restråns` (adic` numai major`ri de capital), atunci valoarea FDI
raportat` organismelor interna]ionale va fi mai mic`.
De asemenea, defini]ia investi]iilor care este limitat` exclusiv la major`rile de
capital nu este \n spiritul schemelor de privatizare. Unul din beneficiile cheie
ale privatiz`rii este c` are ca rezultat noi investi]ii \n entitatea privatizat`. De
asemenea, aceste investi]ii aduc societ`]ile privatizate la standarde
interna]ionale \n ceea ce prive[te calitatea produselor, eficien]a produc]iei,
protec]ia mediului, s`n`tatea [i siguran]a, [i a[a mai departe. Aceste beneficii
nu decurg din simpla existen]` a major`rii de capital, ci mai degrab` din investirea atent` a fondurilor, conducånd la beneficii pe termen lung pentru societatea privatizat`.
În cele din urm`, investi]iile atrase de cump`r`tor, adesea incluzånd ter]i \n
structuri de finan]are moderne complexe, sunt respinse de APAPS, deoarece
defini]ia conceptului de „investi]ie atras` de cump`r`tor” este deficitar`. (Un
exemplu simplu de investi]ie atras` de cump`r`tor este acordarea de fonduri
nerambursabile.) Num`rul mare de litigii care rezult` complic` problema [i
\ngreuneaz` evolu]ia activit`]ii investi]ionale. Investitorii suport` costuri
suplimentare ca urmare a penalit`]ilor [i oportunit`]ilor pierdute, generånd
un cerc vicios care face imposibile alte investi]ii [i care duce la \nc`lc`ri (de
ordin tehnic) ale contractelor de privatizare. Nici legea privatiz`rii, nici alte
legi din Romånia nu includ prevederi care s` clarifice conceptul de „investi]ie
atras`”, care este mai mult un concept de afaceri/economic decåt unul juridic.
FIC consider` c` OG 25/2002 trebuie s` recunoasc` datoriile drept mecanism
investi]ional. În plus, trebuie s` fie suficient de flexibil` pentru a permite concepte precum „investi]ia atras` de cump`r`tor”.
11.2.3 Alte sugestii de modificare a OG 25/2002
Articolul 18 cere investitorilor s` ofere ac]iunile drept gaj fa]` de APAPS sau
s` constituie garan]ii financiare, dac` la contractele existente a fost \ncheiat
un a[a-zis „act adi]ional” sau addendum. Aceast` cerin]` nu trebuie aplicat`
„nediferen]iat”, ci mai degrab` de la caz la caz. De exemplu, dac` un contract
ar suferi o modificare minor` printr-un act adi]ional, nu ar fi rezonabil s` se
solicite o gajare a ac]iunilor sau garan]ii financiare.
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Articolul 19 cere investitorilor s` ob]in` acordul APAPS pentru vånzarea sau
transferul ac]iunilor unui investitor c`tre ter]i. Similar cazului de mai sus,
aceast` cerin]` nu trebuie aplicat` „nediferen]iat”, ci mai degrab` de la caz la
caz. De exemplu, dac` un investitor [i-a \ndeplinit toate obliga]iile sale
investi]ionale, solicitarea acordului APAPS pentru o vånzare sau un transfer
de ac]iuni nu este justificat`. În cazurile \n care acordul APAPS este necesar,
acest acord nu va fi refuzat \n mod nejustificat.
Scopul aplic`rii OG 25/2002 \n cazul contractelor curente de privatizare trebuie clarificat. Conform formei sale actuale, este imposibil de determinat care
anume dintre obliga]iile \n sarcina investitorilor, stipulate \n OG 25/2002 se
aplic` contractelor curente de privatizare. În general, investitorii nu trebuie
for]a]i s` renun]e la drepturile [i obliga]iile lor contractuale incluse \n contractele de privatizare existente.
OG 25/2002 trebuie modificat` astfel \ncåt obliga]iile de raportare prev`zute
la articolul 8 din Ordonan]` s` fie logice [i eficiente. De exemplu, nu trebuie
solicitat` depunerea de declara]ii fiscale la APAPS lunar, din moment ce
aceste declara]ii sunt deja depuse la Ministerul de Finan]e.
OG 25/2002 trebuie modificat`, astfel \ncåt pe perioada execut`rii contractului de privatizare investitorii s` aib` dreptul s` transfere procentul de]inut din
capitalul societ`]ii privatizate c`tre o filial` sau c`tre o entitate care apar]ine
aceluia[i grup, f`r` garan]ii suplimentare. Dac` astfel de transferuri de acest
tip trebuie aprobate de APAPS, atunci acordul nu trebuie refuzat \n mod
nejustificat.
11.2.4 Simplificarea viitoarelor contracte de privatizare
Vånz`rile prin intermediul privatiz`rii c`tre investitorii str`ini ar putea fi simplificate semnificativ prin concentrarea mai redus` asupra obliga]iilor postprivatizare (de exemplu \n domeniul investi]iilor) [i concentrarea mai atent`
asupra criteriilor fundamentale „evidente” precum pre]ul de vånzare oferit,
reputa]ia [i planul de afaceri ale poten]ialilor investitori.
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