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Introducere

CONSILIUL INVESTITORILOR STR~INI

Consiliul Investitorilor Str`ini (FIC) este o asocia]ie a celor mai importan]i investitori str`ini din Romånia. FIC a fost \nfiin]at \n 1997 [i num`r` \n prezent peste 95 de
companii membre, ale c`ror investi]ii cumulate \n Romånia dep`[esc 8 miliarde
Euro. Aceste investi]ii reprezint` mai mult de dou` treimi din totalul investi]iilor
str`ine directe din Romånia de la \nl`turarea \n 1989 a fostului regim comunist.
Obiectivul principal al FIC este promovarea dialogului \ntre investitori [i factorii de
decizie pentru \mbun`t`]irea mediului de afaceri din Romånia.
Din doi \n doi ani, FIC public` o Carte Alb`, care con]ine o analiz` general`,
cuprinz`toare a climatului investi]ional din Romånia, precum [i o serie de
recomand`ri specifice pentru \mbun`t`]irea mediului de afaceri. Cartea Alb` a
contribuit la construirea reputa]iei FIC ca o organiza]ie de lobby serioas` [i eficient`
ale c`rei observa]ii sunt obiective [i ale c`rei recomand`ri sunt solid argumentate.
Cartea Alb` se bucur` de o apreciere deosebit` atåt \n Romånia cåt [i la nivel
interna]ional.
Aceasta este cea de a patra edi]ie a C`r]ii Albe [i include [apte capitole: 1) Sistemul
juridic, 2) Regimul fiscal, 3) Flexibilitatea pie]ei muncii, 4) Sectorul bancar,
5) Guvernan]` corporatist` [i pia]a de capital, 6) Mediu [i 7) Corup]ia.
Aceast` Carte Alb` este rezultatul muncii depuse de grupurile de lucru ale FIC, conduse de obicei de un membru al bordului [i cuprinzånd participan]i voluntari din
companiile membre. Directori generali ai companiilor membre ale FIC se \ntålnesc
\n cadrul grupurilor de lucru pentru a discuta aspecte importante ale mediului de
afaceri din Romånia. Avånd la baz` experien]a lor interna]ional`, care adesea
include cunoa[terea pie]elor \n curs de dezvoltare, ei propun recomand`ri de
\mbun`t`]ire a mediului de afaceri. Membrii grupurilor de lucru ale FIC au \ntålniri
periodice cu \nal]i oficiali, membri ai Guvernului pentru a-[i expune punctele de
vedere. Din ce \n ce mai des, FIC este solicitat de c`tre Guvern s` fac` comentarii la
proiecte de legi sau reglement`ri. Recomand`rile FIC, care au \n vedere nu doar pe
investitorii str`ini ci [i \ntreaga comunitate de afaceri, sunt incluse \ntr-o m`sur`
din ce \n ce mai mare \n noile legi [i strategii economice.

ROMÅNIA |N PERSPECTIV~

|n ultimii ani, indicatorii macroeconomici ai Romåniei, cum ar fi reducerea infla]iei,
men]inerea deficitului bugetar la un nivel sc`zut [i cre[terea sus]inut` a produsului
intern brut (PIB), au fost \ncurajatori. |n semn de recunoa[tere a acestor tendin]e
pozitive, agen]iile interna]ionale de rating Moody's, Standard and Poor's sau Fitch au
\mbun`t`]it semnificativ ratingul riscului de ]ar` pentru Romånia. Mai mult,politicile macroeconomice ale Romåniei au primit evalu`ri pozitive din partea B`ncii
Mondiale [i a Fondului Monetar Interna]ional.
Economia Romåniei \nregistreaz` una din cele mai accelerate cre[teri din Europa,
cu o rat` medie anual` de cre[tere a PIB de aproximativ 4,5% \n perioada 2001-2004.
|n urm`torii ani, se a[teapt` ca Romånia s` men]in` rata medie de cre[tere
economic` de aproximativ 5%.
Nivelul total al investi]iilor str`ine directe cumulate \nregistrate din 1990 este de
peste 12 miliarde USD, iar \n 2004 a crescut cu 40% fa]` de 2003. |n 2004, Romånia
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ocupa locul cinci \n regiunea Europei Centrale [i de Est (ECE) \n ceea ce prive[te
volumul total al investi]iilor str`ine directe realizate. Cu toate acestea, indicatorul
privind investi]iile str`ine directe pe cap de locuitor este mult sub nivelul multor ]`ri
din regiunea ECE, Romånia ocupånd locul 11 din 15 ]`ri.
|n Raportul de ]ar` pentru anul 2004 al UE sunt semnalate \ngrijor`rile
Parlamentului European [i ale Comisiei Europene cu privire la aderarea deplin` a
Romåniei \n 2007 la UE. Conform Raportului, de[i legisla]ia Romåniei \n domenii
sensibile, cum ar fi lupta \mpotriva corup]iei, este \n conformitate cu standardele
UE, \n unele cazuri lipse[te voin]a politic` de a implementa aceast` legisla]ie.
|n ciuda acestor \ngrijor`ri, Comisia European` a acordat Romåniei statutul de
„economie de pia]` func]ional`”, iar acum, aten]ia se va \ndrepta din ce \n ce mai
mult asupra altor aspecte importante, cum ar fi \nt`rirea sistemului juridic.
Aceast` edi]ie a C`r]ii Albe relev` m`surile pozitive luate \n ultimii ani pentru
\mbun`t`]irea mediului de afaceri. Guvernul a dovedit seriozitate \n leg`tur` cu
modul de abordare a problemelor ridicate de investitorii str`ini. Din p`cate, din
cauza unor \ntårzieri \n aplicarea legisla]iei, multe companii mai au de a[teptat pån`
s` observe o \mbun`t`]ire a func]ion`rii lor de zi cu zi. FIC sper` c` noul Guvern va
lua m`suri suplimentare pentru a \mbun`t`]i mediul de afaceri din Romånia.
FIC consider` c` implementarea recomand`rilor sale va face Romånia mai atractiv`
pentru investitori [i va avea ca rezultat final cre[terea investi]iilor str`ine directe \n
Romånia. Mai mult, FIC consider` c` recomand`rile sale vor ajuta Romånia s` \[i
ating` obiectivul legat de integrarea \n UE \n 2007.
Implementarea recomand`rilor FIC cuprinse \n Cartea Alb` va reprezenta \n
continuare o provocare major` pentru Guvern. FIC este pe deplin preg`tit s`
continue s` ofere Guvernului sprijin total pentru a transpune recomand`rile sale \n
ac]iuni.

1 Sursa: Banca Na]ional` a României.
2 Cel mai mare nivel al influxului de investi]ii str`ine directe a fost înregistrat în Estonia ($550), urmat` de Croa]ia
($385), Republica Ceh` ($228), Bulgaria ($178), Serbia Muntenegru ($ 167), Letonia ($141), Republica Slovac`
($102), Polonia ($100), Ungaria ($87), Bosnia Her]egovina ($84), România ($70), Albania ($56), Macedonia
($47), Lituania ($41), [i Slovenia (-$59). Sursa: Raportul de Tranzi]ie BERD 2004
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SISTEMUL JURIDIC

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

LEGISLA}IA

Cu privire la legisla]ie: (1) num`rul ordonan]elor de urgen]` ar trebui redus semnificativ, (2) legisla]ia ar trebui republicat` ori de cåte ori sufer` modific`ri
substan]iale, (3) ar trebui s` existe consult`ri prealabile \n cazul tuturor
propunerilor de legi [i (4) simultan cu o nou` lege ar trebui emis un set ini]ial de
norme de aplicare.

IMIXTIUNEA |N HOT~RÅRILE
JUDEC~TORE{TI

Pentru a reduce imixtiunea \n hot`rårile judec`tore[ti: (1) judec`torii p`rtinitori
ar trebui investiga]i [i urm`ri]i atunci cånd este cazul [i (2) ar trebui adoptate
reguli mai stricte de supraveghere judiciar`.

FALIMENT

Pentru o mai bun` abordare a infrac]iunii de bancrut` frauduloas` [i a problemelor
aferente: (1) instan]ele ar trebui instruite s` ia m`suri rapide pentru conservarea
bunurilor, (2) ar trebui implementat` o procedur` rapid` pentru ridicarea controlului de]inut de debitorii fraudulo[i, (3) persoanele care s`vår[esc infrac]iuni de
bancrut` frauduloas` ar trebui pedepsite mai sever \n baza legilor actuale [i (4)
sec]iile de faliment ale instan]elor comerciale ar trebui s` beneficieze de o instruire
suplimentar` cu privire la problematica falimentului.

MEDIUL CONCUREN}IAL

Pentru a garanta c` toate societ`]ile beneficiaz` de un mediu concuren]ial [i sunt
supuse acelora[i obliga]ii fa]` de stat: (1) legile existente ar trebui uniform aplicate
tuturor societ`]ilor comerciale, (2) Guvernul Romåniei ar trebui s` publice listele cu
cei mai mari datornici la bugetul de stat [i s` le actualizeze periodic, (3) regulamentele privind acordarea ajutoarelor de stat, adaptate la normele Uniunii
Europene, ar trebui aplicate \n mod transparent \n domeniul scutirii de impozit, sub
controlul strict al Consiliului Concuren]ei din Romånia (4) Consiliul Concuren]ei
trebuie s` p`streze independen]` fa]` de presiunile politice [i (5) licita]iile pentru
acordarea contractelor publice ar trebui organizate \n mod transparent f`r`
excep]ie, iar excep]iile, atunci cånd este cazul, trebuie clar motivate.

ARHIVELE ELECTRONICE DE GARAN}II

Pentru \mbun`t`]irea Arhivei Electronice de Garan]ii Reale Mobiliare: (1) toate
\nregistr`rile din arhiv` ar trebui s` specifice contractul care a generat datoria, (2)
nu ar trebui permise \nregistr`ri care s` greveze bunuri a c`ror valoare dep`[e[te
valoarea datoriei, (3) \nregistrarea fals` a sarcinilor ar trebui s` constituie
infrac]iune penal`, [i (4) ar trebui \nfiin]at, \n mod similar, un registru na]ional al
ipotecilor disponibil pe internet.

SUPRASOLICITAREA JUDEC~TORILOR

Pentru a reduce suprasolicitarea sistemului judiciar: (1) ar trebui angaja]i
[i instrui]i mai mul]i judec`tori, (2) ar trebui implementate sisteme IT [i de
gestiune a cazurilor [i (3) ar trebui folosite surse disponibile de finan]are pentru
implementarea acestor recomand`ri.
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4

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

ARMONIZARE

Legisla]ia fiscal` din Romånia ar trebui imediat armonizat` cu cea
din UE.

UNIFICAREA CODULUI
DE CONDUIT~ {I DE ETIC~

Pentru a clarifica aspecte legate de o conduit` acceptabil` a inspectorilor fiscali [i
de drepturile [i obliga]iile contribuabililor: (1) ar trebui adoptat` o legisla]ie
coerent` [i unitar`, (2) Carta Contribuabilului ar trebui s` respecte instruc]iunile
OCDE [i (3) inspectorii fiscali ar trebui sanc]iona]i \n cazul \n care nu respect`
codurile de conduit`.

REGLEMENT~RI REFERITOARE
LA PRE}URILE DE TRANSFER

Cu privire la reglement`rile referitoare la pre]urile de transfer: (1) legisla]ia din
Romånia ar trebui s` fie aliniat` la legisla]ia existent` \n celelalte ]`ri, (2)
autorit`]ile fiscale ar trebui s` recunoasc` importan]a contractelor interna]ionale de
alocare a costurilor, (3) autorit`]ile fiscale ar trebui s` pun` la dispozi]ie informa]ii
cu privire la pre]urile cu care se face compara]ia, (4) documenta]ia referitoare la
politicile privind pre]urile de transfer ar trebui s` fie cerut` numai la solicitarea
expres` a autorit`]ilor fiscale [i (5) Ministerul Finan]elor ar trebui s` aplice
standardele UE [i OCDE atunci cånd evalueaz` o cerere pentru o solu]ie fiscal`
anticipat` referitoare la pre]urile de transfer.

DEDUCTIBILITATEA PIERDERILOR
DE INVENTAR

Ar trebui permise deduceri fiscale pentru scoaterea din gestiune a
stocurilor/mijloacelor fixe, iar legea privind impozitul pe profit ar trebui aliniat` la
legea referitoare la TVA \n aceast` privin]`.

GRUPURILE FISCALE

Ar trebui introduse grupuri fiscale atåt pentru impozitare cåt [i pentru TVA,
indiferent dac` este corelat` sau nu cu consolidarea contabil`.

STANDARDELE INTERNA}IONALE
DE RAPORTARE FINANCIAR~

Pentru a trece cu succes la IFRS: (1) ar trebui introdus un cadru fiscal stabil care s`
prevad` respectarea IFRS f`r` cerin]e suplimentare din partea Romaniei [i (2)
metodologiile [i cursurile de perfec]ionare profesional` ar trebui aliniate la
standardele interna]ionale.
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FLEXIBILITATEA PIE}EI MUNCII

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

FONDUL DE GARANTARE
A SALARIILOR

Fondul de garantare pentru plata crean]elor salariale ar trebui finan]at prin
asigur`rile de [omaj f`r` cre[teri suplimentare ale contribu]iilor sociale.

S~PT~MÂNA DE LUCRU
DE 48 DE ORE

Ar trebui s` se permit` angaja]ilor s` lucreze maximum 48 de ore pe s`pt`m\n` \n
medie \ntr-o perioad` de un an.

ANGAJAREA {I CONCEDIEREA
SALARIA}ILOR, ADMINISTRAREA
DOCUMENTELOR

|n timpul perioadei de prob`, ar trebui s` se permit` oric`rei p`r]i s` anuleze
contractul de munc` din orice motiv. Cu privire la concedierea pentru motive de
necompeten]` (1) “necorespunderea profesional`” ar trebui s` ia \n calcul
performan]a [i nu calificarea profesional` [i (2) procedura nu ar trebui s` fie
aceea[i ca \n cazul abaterii disciplinare. Cu privire la registrul general al angaja]ilor:
(1) ar trebui eliminat, (2) ar trebui stabilit` o baz` de date electronic` centralizat`
[i (3) ar trebui acceptate \nregistr`ri \n format electronic.

CLAUZA DE NECONCUREN}~

Angajatorii nu ar trebui s` aib` obliga]ia s` pl`teasc` salaria]ii pentru ca ace[tia s`
nu lucreze la concuren]` pe perioada angaj`rii. Ulterior, negocierea compensa]iei
acordate angajatului pentru ca acesta s` nu lucreze la concuren]` dup` \ncetarea
contractului de munc` ar trebui l`sat` la latitudinea p`r]ilor.

ROLUL SINDICATELOR

Cerin]a ca societ`]ile s` stabileasc` norme de munc` pentru fiecare angajat, cu
acordul sindicatelor, ar trebui eliminat`. Cu privire la protec]ia liderilor de sindicat:
(1) protec]ia \mpotriva concedierii ar trebui limitat` la [ase luni dupa terminarea
mandatului, (2) criteriile de concediere ar trebui extinse [i (3) num`rul de
reprezentan]i ale[i ar trebui limitat \n func]ie de num`rul de membri ai sindicatului.
cu privire la negocierea contractului colectiv: (1) cerin]a ca angajatorii [i
sindicatele s` se \ntâlneasc` anual ar trebui eliminat`, (2) p`r]ile care au obliga]ii
\n baza unui contract colectiv ar trebui s` fie doar cele semnatare, (3) numai
sindicatele care reprezint` cel pu]in 50% din for]a de munc` ar trebui \nregistrate.

FORMAREA PROFESIONAL~

Nu ar trebui s` existe obligativitatea instruirii fiec`rui angajat \n fiecare an. |n plus,
pentru stagiari, ar trebui permise contracte pe perioad` determinat`.
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SECTORUL BANCAR

POLITICA MONETAR~ A BNR

Reducerea diferen]ei dintre rata dobânzii pentru lei [i valut` ar trebui s` fie o
prioritate.

SUPRAVEGHEREA DE
C~TRE BNR

Ar trebui \mbun`t`]it`, comunicarea dintre BNR [i b`nci, precum [i formarea
rofesional` a inspectorilor BNR.

PROVIZIOANELE

Elementele extra-bilan]iere ar trebui incluse \n reglement`rile privind stablirea de
provizioane. Mai mult, cerin]a ca b`ncile s` provizioneze 100% \mprumuturile
neperformante [i s` \nregistreze pierderea \n momentul \n care este intentat`
ac]iunea \n justi]ie \mpotriva unui debitor ar trebui s` fie mai flexibil`.

LIMITELE DE |MPRUMUT PENTRU
COMPANII DIN ACELA{I GRUP

Limitele actuale de \mprumut c`tre companiile care apar]in aceluia[i grup ar trebui
s` fie mai flexibile avându-se \n vedere specificul companiei afiliate.

STANDARDELE INTERNA}IONALE
DE RAPORTARE FINANCIAR~

Regulile IFRS ar trebui implementate \n cazul tuturor b`ncilor pån` la 1 ianuarie
2006. Mai mult, regulile IFRS ar trebui extinse [i la sectorul corporatist.

SOCIET~}ILE DE FINAN}ARE {I
DE LEASING

Stabilirea unui cadru legal pentru reglementarea societ`]ilor de finan]are [i de
leasing.

PRIVATIZAREA BCR {I CEC
PROIECTUL ,,LEUL GREU’’

6

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC
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Privatizarea BCR [i CEC ar trebui accelerat` [i finalizat` \n 2005.
Data de 1 iulie 2005 pentru denominarea leului ar trebui reevaluat` [i eventual
amånat`, dac` este posibil.

GUVERNAN}~ CORPORATIST~

CODUL NA}IONAL DE GUVERNAN}~
CORPORATIST~
DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

RASDAQ [i BVB, \mpreun` cu alte p`r]i interesate ar trebui s` coopereze pentru
adoptarea unui Cod na]ional de guvernan]` corporatist`.
Registrul ac]ionarilor cu drept de vot care primesc dividende ar trebui s` fie unic.

VOT CUMULATIV

Cerin]a ca metoda de vot cumulativ obligatoriu s` fie folosit` pentru a alege membri
\n consiliul de administra]ie la cererea unui num`r de ac]ionari ,,semnificativi” ar
trebui eliminat`.

APROBAREA ADUN~RII GENERALE
PENTRU TRANZAC}II CU MIJLOACE FIXE

Cerin]a ca Adunarea General` s` aprobe tranzac]ii cu mijloace fixe dac` valoarea
acestora dep`[e[te 20% din totalul activelor imobilizate mai pu]in crean]ele ar
trebui modificat` sau eliminat`.

CERIN}ELE PRIVIND APROBAREA
MAJOR~RII CAPITALULUI SOCIAL
PRIN APORT |N NATUR~

Cerin]ele privind votul \n cazul major`rilor de capital social prin aport \n natur`
ar trebui reduse. Dac` respectivele major`ri sunt aprobate, ar trebui s` se permit`
ac]ionarilor minoritari s` aduc` un aport propor]ional echivalent \n numerar.

ROLUL AUDITORILOR

Obliga]iile privind rapoartele de audit ar trebui aliniate la standardele UE [i
interna]ionale.

RESTRIC}II PRIVIND MEMBRII
|N CONSILIUL DE ADMINISTRA}IE

Restric]ia referitoare la faptul c` administratorii nu pot face parte simultan din mai
mult de trei consilii ar trebui redus` \n cazul companiilor care fac parte dintr-un
grup.

RAPORTAREA
TRANZAC}IILOR
CU AFILIA}II

Obliga]ia de a raporta tranzac]iile desf`[urate cu afilia]ii a c`ror valoare dep`[e[te
50.000 de euro ar trebui s` devin` mai flexibil`, permi]åndu-i-se CNVM s` stabileasc`
limite de raportare adaptate fiec`rui emitent.

COMPENSAREA
AC}IONARILOR MINORITARI

Legea ar trebui s` precizeze mai clar condi]iile \n care retragerea este obligatorie \n
cazul \n care ac]ionarii majoritari \i elimin` pe ac]ionarii minoritari.
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Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

FONDUL DE MEDIU

Cu privire la Fondul de Mediu: (1) ar trebui oferite stimulente pentru realizarea
obiectivelor de recuperare [i reciclare a de[eurilor, (2) fondurile ar trebui folosite
pentru dezvoltarea infrastructurii necesare pentru \mbun`t`]irea proceselor de
recuperare [i reciclare a de[eurilor [i pentru crearea de sisteme separate de
colectare a de[eurilor, (3) cerin]ele ar trebui armonizate cu legisla]ia aferent` [i (4)
subven]iile pentru recuperarea [i reciclarea materialelor ar trebui eliminate.

PERFEC}IONARE
PROFESIONAL~ {I PRACTICI
DE MEDIU UNIFORME

Ar trebui organizat` preg`tirea uniform` a speciali[tilor de mediu pentru a asigura
o mai bun` supraveghere [i aplicare corect` a standardelor de mediu. Ar trebui
elaborat un cod de conduit` pentru autorit`]ile de mediu.

AMBALAJE {I DE{EURI
DIN AMBALAJE

Cu privire la ambalaje [i de[euri din ambalaje: (1) obiectivele anuale de recuperare
[i reciclare a de[eurilor pe 2005 [i 2006 ar trebui reduse, (2) exerci]iul anual care
necesit` raportarea ambalajelor puse pe pia]` ar trebui desf`[urat \ntr-o manier`
corect` [i transparent` [i (3) sistemele de depozitare [i eco-taxele ar trebui evitate.

PROBLEME DE MEDIU
REFERITOARE LA PERIOADA
POST-PRIVATIZARE

Ar trebui folosite mecanisme de finan]are pentru crearea de instala]ii [i depozite
controlate \n vederea evacu`rii de[eurilor periculoase. Ar trebui stabilit un calendar
realist (\n func]ie de nivelurile istorice de poluare) pentru implementarea
legisla]iei actuale [i viitoare cu privire la mediu.

AP~ UZAT~

Autorit`]ile centrale ar trebui s` fie singurele responsabile cu stabilirea limitelor
pentru calitatea apelor reziduale care vor fi deversate. Mai mult, ar trebui dezvoltate
norme de calitate specifice pentru ape reziduale pentru fiecare sector industrial.
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CORUP}IA

APLICAREA LEGISLA}IEI

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

Legisla]ia anticorup]ie ar trebui aplicat` la scar` larg` [i \n mod uniform.

PARCHETUL NA}IONAL
ANTICORUP}IE

Ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru asigurarea independen]ei, eficien]ei
[i credibilit`]ii PNA. Acesta ar trebui s` \[i concentreze resursele pentru cercetarea
corup]iei la nivel \nalt.

CORUP}IA |N
ADMINISTRA}IA PUBLIC~

Ar trebui luate mai multe m`suri pe termen lung pentru a elimina corup]ia \n
administra]ia public`, printre care: (1) m`rirea salariilor, (2) eliminarea puterilor
discre]ionare excesive, (3) adoptarea unor m`suri punitive \n cazul \nc`lc`rii legii
[i (4) monitorizarea mai atent` a bunurilor personale ale \nal]ilor func]ionari [i a
eventualelor conflicte de interese.

CONVEN}IA OCDE DIN ANUL 1997
PENTRU COMBATEREA MITEI
OFICIALILOR PUBLICI STR~INI
|N TRANZAC}IILE COMERCIALE
INTERNA}IONALE

Aceast` conven]ie ar trebui adoptat`, iar legisla]ia aferent` ar trebui implementat`.

,,PRINCIPII COMERCIALE
PENTRU COMBATEREA MITEI”

Aceste principii, fiind un exemplu de bun` practic`, ar trebui adoptate \n cadrul
unui cod de conduit`.

Consiliul Investitorilor Str`ini
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Sistemul juridic
1.1 PROGRESE |NREGISTRATE

FIC apreciaz` numeroasele progrese importante care s-au produs de la ultima
publicare a C`r]ii Albe.
Justi]ia este o putere independent` \n stat.
Curtea Suprem` de Justi]ie a fost transformat` \n \nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie.
Membrilor recent numi]i li se acord` un mandat pe via]`, permi]ånd astfel o mai
mare independen]` [i obiectivitate \n procesul de luare a deciziilor.
A fost aprobat` o nou` lege privind reorganizarea judiciar` care stabile[te instan]ele
comerciale specializate.
A fost \nfiin]at Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), creåndu-se astfel un sistem
juridic independent de Ministrul Justi]iei, care nu mai are puterea de a numi sau
promova judec`tori. CSM este responsabil de recrutarea, evolu]ia profesional` [i
sanc]ionarea judec`torilor [i procurorilor.
In luna septembrie a anului 2004, CSM a emis numeroase regulamente, abordånd
aspecte precum procedura de evaluare a activit`]ii profesionale a magistra]ilor [i de
promovare \n func]ii de conducere, impunerea cursurilor de formare profesional`
continu` pentru judec`tori (inclusiv publicarea rezultatelor testelor) [i procedura
de alegere a membrilor CSM.

1.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

Statul de drept reprezint` o cerin]` fundamental` a acquis-ului comunitar al Uniunii
Europene. Acesta implic` existen]a unei justi]ii independente, a unor mijloace
eficiente si accesibile de recurs, a unui sistem juridic care s` garanteze egalitatea \n
fa]a legii [i, poate cel mai important pentru Romånia, aplicarea uniform` a legilor
existente. Pentru \ncurajarea investi]iilor directe, aspect esen]ial pentru cre[terea
economic`, Romånia trebuie s` demonstreze investitorilor poten]iali c` statul de
drept le va proteja investi]iile [i rela]iile contractuale.

Consiliul Investitorilor Str`ini
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1.2.1 Legisla]ia

Ordonan]e de Urgen]`: Guvernul Romåniei ar trebui s` emit` ordonan]e de urgen]`
numai \n situa]ii excep]ionale. Totu[i, acest drept este folosit \ntr-o manier` abuziv`,
ordonan]ele de urgen]` fiind emise [i \n alte situa]ii. Acest aspect genereaz`
nenum`rate probleme, prin faptul c` reprezint` un abuz de putere [i \ncalc`
principiul separ`rii puterilor \n stat, reducånd autoritatea Parlamentului de a
aproba legi. De asemenea, ordonan]ele de urgen]` contravin adesea legisla]iei
existente, deoarece la elaborarea lor nu se beneficiaz` de timpul [i resursele
necesare unei analize prealabile corespunz`toare.

Recomand`rile FIC

Reducerea semnificativ` a num`rului de ordonan]e de urgen]` emise de Guvernul
Romåniei, limitarea emiterii acestora doar \n situa]ii cu adev`rat excep]ionale.

Modificarea legisla]iei

De-a lungul timpului, legisla]ia existent` a suferit mai multe modific`ri
semnificative, inclusiv o renumerotare neclar` a articolelor. Deseori, aceste
schimb`ri nu sunt integrate \ntr-un singur document care s` poat` fi urm`rit [i
\n]eles cu u[urin]`.

Recomand`rile FIC

Republicarea textului complet de lege \n Monitorul Oficial al Romåniei ori de cåteori acesta sufer` modific`ri substan]iale.

Consultare prealabil`

Legea 52/2003 prevede ca toate proiectele de lege s` fie puse la dispozi]ia publicului
pentru consultare [i comentarii \nainte de a fi votate [i publicate. Din p`cate,
aceast` prevedere este rareori respectat`. Consultarea prealabil` este important`
pentru punerea \n aplicare \ntr-o manier` just` si echitabil` a unor legi complete,
clare [i transparente. Legisla]ia ar trebui s` se bazeze pe dialogul cu to]i factorii
implica]i [i s` ia \n considerare interesele acestora.

Recomand`rile FIC

Aplicarea strict` a Legii nr. 52/2003.
Publicarea textului complet al proiectelor de lege \ntr-o sec]iune nou` a Monitorului
Oficial al Romåniei [i afi[area acestuia pe un site.
Posibilitatea de a formula observa]ii scrise cu privire la proiectele de lege cu cel
pu]in 30 de zile \nainte ca acestea s` fie analizate de c`tre Parlament.
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Emiterea normelor de aplicare

Legile se emit \n general f`r` normele de aplicare aferente. Chiar dac` normele de
aplicare ar trebui elaborate, potrivit legii, \ntr-un anumit interval de timp, acesta
este \n general ignorat. Ca urmare, nu este clar cum ar trebui aplicate noile legi, iar
autorit`]ile dau interpret`ri diferite privind aplicarea. Aceast` stare de incertitudine
are drept rezultat neaplicarea legii. Astfel, societ`]ile ajung \n situa]ia de a nu [ti
cum s` respecte legea.

Recomand`rile FIC

Adoptarea, o dat` cu publicarea unei noi legi, a unui set ini]ial de norme de aplicare
care s` ofere atåt publicului, cåt [i institu]iilor responsabile cu aplicarea legii, o
perioad` suficient` de timp pentru \n]elegerea [i implementarea acesteia.

1.2.2 Imixtiunea statului \n luarea
hot`rårilor judec`tore[ti

Au fost \nregistrate cazuri \n care judec`torii romåni au fost supu[i unor presiuni
politice pentru a influen]a solu]ionarea cazurilor. Ca urmare, hot`rårile
judec`tore[ti nu sunt \ntotdeauna independente [i impar]iale, iar statul de drept
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este afectat. |n unele situa]ii, procurorii [i judec`torii din ora[ele de provincie refuz`
s` aplice legea atunci cånd interesele locale sunt puse \n pericol, de exemplu
atunci cånd o hot`råre corect` ar duce la reducerea locurilor de munc`. Acest lucru
se dovede[te a fi adev`rat \n special \n cazurile de faliment care implic` oameni
politici locali sau societ`]i private importante.
Recomand`rile FIC

Cercetarea [i urm`rirea penal` a judec`torilor suspecta]i c` ar da dovad` de
atitudine p`rtinitoare din cauza presiunilor politice.
Aplicarea unor regulamente transparente care s` prevad` o supraveghere mai strict`
de c`tre CSM [i raportarea cazurilor de atitudine p`rtinitoare a judec`torilor c`tre
CSM.

1.2.3 Faliment

Unii \ntreprinz`tori priva]i \[i desf`[oar` afacerile f`r` respectarea legii. Atunci
cånd planul lor de fraudare se pr`bu[e[te, ace[tia \ncearc` s` g`seasc` protec]ie \n
legea falimentului. S-au \nregistrat situa]ii \n care, dup` intrarea \n faliment a unei
societ`]i, judec`torul, administratorul [i exper]ii s-au \n]eles s` favorizeze
interesele debitorului \n loc s` analizeze \ntr-o manier` just` drepturile creditorilor
[i ale statului. Adesea, instan]ele tolereaz` sau aplic` tactici de tergiversare care duc
la \nstr`inarea activelor sau la sc`derea valorii acestora. Administratorul este
obligat prin lege s` \ntocmeasc` un raport asupra cauzelor [i \mprejur`rilor care au
cauzat insolvabilitate [i s` indice persoanele r`spunz`toare, \ns` aceast` obliga]ie
este rareori \ndeplinit`.

Recomand`rile FIC

Instruirea personalului din instan]ele judec`tore[ti \n sensul aplic`rii unor m`suri
rapide \mpotriva \nstr`in`rii activelor de c`tre \ntreprinz`torii lipsi]i de scrupule.
Atunci cånd se recurge \n mod repetat la proceduri de tergiversare care \mpiedic`
solu]ionarea cazurilor, instan]ele ar trebui s` ia rapid unele m`suri pentru a proteja
[i a p`stra valoarea activelor.
Aplicarea unei proceduri speciale de urgen]` pentru ridicarea dreptului de control
exercitat de catre debitorii vinova]i de ac]iuni frauduloase. Dac` exist` dovezi de
atitudine p`rtinitoare din partea judec`torilor fa]` de un debitor, acestora ar trebui
s` li se ridice dreptul de a rezolva cazul [i s` fie supu[i unei anchete.
Aplicarea legii actuale prin pedepsirea ac]ionarilor [i administratorilor care
favorizeaz` falimentele frauduloase.
Personalul din sec]iile de faliment ale instan]elor comerciale ar trebui s` beneficieze
de preg`tire suplimentar` pe probleme legate de faliment.

1.2.4 Mediul concuren]ial

Toate companiile, atåt cele str`ine cåt [i cele romåne[ti, trebuie s` primeasc`
asigur`ri clare c` au [anse egale pentru a concura pe pia]` [i c` se supun acelora[i
obliga]ii fa]` de stat. Aceasta nu se \ntåmpl` \ntotdeauna \n Romånia. De exemplu,
multe companii de stat sau private au fost l`sate s` acumuleze datorii uria[e c`tre
stat, la care \n mod arbitrar nu s-au aplicat penalit`]i [i dobånzi.

Recomand`rile FIC

Legile ar trebui aplicate \n mod universal [i uniform, punåndu-se accentul pe
colectarea egal` [i strict` a taxelor.
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Guvernul ar trebui s` continue politica de transparen]` ini]iat` \n 2003, prin
publicarea [i actualizarea \n mod regulat pe Internet a listei cu marii datornici fa]`
de bugetul de stat.
Regulile privind ajutoarele de stat sunt compatibile cu cele din UE [i ar trebui
aplicate transparent \n special \n ceea ce prive[te [tergerea datoriilor, sub
supravegherea atent` a Consiliului Concuren]ei.
Deciziile privind ajutoarele de stat trebuie f`cute publice pe Internet; lista trebuie
s` includ` modul de acordare, cererile pentru acordarea ajutoarelor de stat [i
beneficiarii.
Consiliul Concuren]ei trebuie s`-[i p`streze independen]a fa]` de presiunile
politice.
Licita]iile pentru contractele de stat trebuie f`cute \n mod public [i transparent, iar
excep]iile, atunci cånd este cazul, trebuie clar motivate.
Modificarea [i extinderea
Arhivelor Electronice
de Garan]ii

Prin Legea nr. 99/1999 a fost \nfiin]at` Arhiva Electronic` de Garan]ii Reale
Mobiliare (Arhiva) \n care pot fi \nregistrate gajurile asupra bunurilor mobile. Data
\nregistr`rii \n Arhiv` stabile[te rangul garan]iei. Arhiva este public` [i poate fi
consultat` pe internet (la www.mj.romarhiva.ro/). Acest registru public reprezint` o
\mbun`t`]ire semnificativ` fa]` de metodele anterioare de \nregistrare.
Din p`cate, baza de date con]ine informa]ii insuficiente [i poate fi utilizat` \n mod
abuziv. De exemplu, este posibil ca un „creditor” s` \nregistreze un gaj de rangul \ntåi
asupra bunurilor unui debitor, a c`rui valoare s` dep`[easc` semnificativ suma
datorat`. Aceast` metod` este cåteodat` folosit` pentru a proteja activele unei
societ`]i de al]i creditori legitimi de gradul \ntåi, inclusiv Ministerul Finan]elor
Publice.

Recomand`rile FIC

Efectuarea \nregistr`rilor \n Arhiv` numai dup` identificarea contractului care a dus
la \ndatorare, a datei, a sumei [i a termenului acestuia.
Interzicerea efectu`rii oric`rei \nregistr`ri prin care se greveaz` bunuri a c`ror
valoare dep`[e[te suma efectiv datorat` la momentul \nregistr`rii.
Calificarea drept infrac]iune a \nregistr`rii false a sarcinilor nejustificate pentru a
\mpiedica creditorii legitimi s`-[i exercite drepturile de a-[i recupera crean]ele.
|nfiin]area unui registru na]ional al ipotecilor, public, disponibil pe internet care s`
fie similar cu registrul de gajuri.

1.2.6 Suprasolicitarea judec`torilor
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Judec`torilor li se \ncredin]eaz` un num`r prea mare de cazuri. Num`rul anual de
cazuri este estimat la peste 600 pentru fiecare judec`tor. Acest fapt genereaz` cel
pu]in dou` probleme. |n primul rånd, afecteaz` acurate]ea deciziilor judec`tore[ti.
La apel, se descoper` erori judiciare \n 30% din cazurile civile judecate \n prim`
instan]`. |n al doilea rånd, exist` extrem de multe cazuri pe rol, ceea ce determin`
\ntårzieri inacceptabile \n rezolvarea acestora.
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Peste 10% dintre posturile de judec`tor recent \nfiin]ate sunt vacante, iar reformele
recente ale sistemului judiciar vor necesita un num`r mai mare de judec`tori [i de
personal auxiliar.
Ministerului Justi]iei i s-au pus la dispozi]ie surse de finan]are interna]ional` (din
partea B`ncii Mondiale, de exemplu) pentru formarea judec`torilor [i \mbun`t`]irea
eficien]ei sistemului juridic, \ns` aceast` finan]are nu a fost utilizat` din motive
necunoscute.
Recomand`rile FIC

Angajarea [i instruirea unui num`r mai mare de judec`tori.
Aplicarea unor sisteme informatice [i a unui sistem na]ional de gestiune a cazurilor.
Utilizarea surselor disponibile de finan]are, \n special a celor externe, pentru
aplicarea recomand`rilor de mai sus. \n cazul \n care condi]iile finan]`rii sunt
considerate inacceptabile, se recomand` renegocierea acestora.

Consiliul Investitorilor Str`ini
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Regimul fiscal
2.1 PROGRESE |NREGISTRATE

FIC este \ncurajat de numeroase progrese \nregistrate referitoare la regimul fiscal
din Romånia.
|ncepånd cu 1 ianuarie 2004, toat` legisla]ia privind impozitele [i taxele a fost
consolidat` \ntr-o singur` lege, codul fiscal (Codul Fiscal).
Pe data de 18 noiembrie 2004, au fost publicate Normele care includ prevederi cu
privire la pre]urile de transfer, acesta fiind un prim pas c`tre alinierea legisla]iei din
Romånia la reglement`rile interna]ionale.
Pe 7 decembrie 2004 s-a publicat legisla]ia referitoare la posibilitatea ob]inerii de
solu]ii fiscale anticipate.
|n ultimii doi ani, au fost luate m`suri importante pentru \mbun`t`]irea sistemului
de consultare prealabil` privind schimb`rile propuse la regimul fiscal. De exemplu,
amendamentele la Codul Fiscal propuse pentru 2005 au fost publicate \n 2004,
oferind posibilitatea unor consult`ri prealabile [i acordånd o perioad` de timp
companiilor pentru a-[i ajusta opera]iunile \n consecin]`.
|ncepånd cu 1 ianuarie 2005, sistemul de impozitare a veniturilor individuale a fost
simplificat prin introducerea cotei unice de impozitare de 16%.

2.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
2.2.1 Armonizarea cu Directivele UE

Dup` cum am men]ionat, toate impozitele importante au fost consolidate \n Codul
Fiscal. Totu[i, \n multe cazuri, Codul Fiscal nu a fost armonizat cu legisla]ia UE, cum
ar fi \n privin]a impozitului pe profit, TVA [i a taxelor vamale. Mai concret, lipsa
armoniz`rii se poate observa \n ceea ce priveste: (1) contractele de alocare a
costurilor, (2) limita deductibilit`]ii bunurilor degradabile [i (3) regimul TVA
pentru bunurile plasate \n regimuri vamale suspensive.
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Recomand`rile FIC

Armonizarea legisla]iei fiscale din Romånia cu cea din UE ar trebui s` se fac`
\naintea datei de aderare la UE, \n special \n domeniile men]ionate mai sus.

2.2.2 Unificarea Codului
de Conduit` si de Etic`

Legisla]ia care reglementeaz` conduita inspectorilor fiscali nu abordeaz` toate
problemele importante [i este adesea contradictorie. Acela[i lucru este valabil [i \n
cazul drepturilor [i obliga]iilor contribuabililor. De[i au fost f`cute eforturi pentru
\mbun`t`]irea situa]iei, legisla]ia actual` nu prevede cåteva drepturi fundamentale
ale contribuabililor, a[a cum sunt ele prev`zute de OCDE. De exemplu, Codul Fiscal
nu este suficient de clar pentru a le da posibilitatea contribuabililor s` anticipeze
consecin]ele fiscale care decurg din desf`[urarea activit`]ilor lor personale [i de
afaceri. Aceste drepturi exist` \n diferite ]`ri UE, iar OCDE recomand` existen]a
acestora.
Nu numai c` legisla]ia actual` favorizeaz` autorit`]ile fiscale \n detrimentul drepturilor contribuabililor, dar [i aplicarea legilor existente nu se realizeaz` \ntr-un
mod echitabil. |n timp ce contribuabilii sunt adesea sanc]iona]i sever pentru
nerespectarea legisla]iei fiscale, de obicei nu se ia nici o m`sur` \mpotriva
inspectorilor fiscali care nu respect` legisla]ia referitoare la conduita lor, chiar dac`
aceasta cauzeaz` prejudicii contribuabililor.

Recomand`rile FIC

Adoptarea unei legisla]ii coerente [i unitare referitoare atåt la conduita autorit`]ilor
fiscale, cåt [i la drepturile [i obliga]iile contribuabililor. Aceasta ar trebui s` se
realizeze fie prin unificarea tuturor prevederilor relevante \ntr-un singur act
normativ (de exemplu, \n formatul recomandat de OCDE - Carta Contribuabilului)
sau prin armonizarea prevederilor incluse \n Carta Contribuabilului cu acelea din
alte acte normative relevante, cum ar fi Codul de Procedur` Fiscal`.
Carta Contribuabilului ar trebui s` respecte forma [i con]inutul liniilor directoare
OCDE (deja implementate de mai multe ]`ri UE) deoarece reprezint` un instrument
esen]ial \n stabilirea unei rela]ii corecte \ntre func]ionarii publici [i contribuabili.
Inspectorii fiscali ar trebui sanc]iona]i \n cazul \n care nu respect` prevederile
Codului de conduit` sau legisla]ia privind drepturile contribuabililor.

2.2.3 Reglement`ri
referitoare la pre]urile
de transfer

Politica referitoare la pre]urile de transfer [i aplicarea acesteia \n majoritatea ]`rilor
(incluzånd toate ]`rile UE) sunt \n general unitare [i urmeaz` liniile directoare
OCDE, pentru a asigura aplicarea unitar`, la nivel interna]ional, a regulilor
referitoare la pre]urile de transfer. Autorit`]ile romåne nu au aliniat \nc` \n
\ntregime legisla]ia privind pre]urile de transfer cu legisla]ia din majoritatea
celorlalte ]`ri, iar Romania nu aplic` \n \ntregime liniile directoare OCDE, de[i
normele publicate la data de 18 noiembrie 2004 sunt binevenite.
Legisla]ia romån` privind pre]urile de transfer nu recunoa[te pe deplin rolul
contractelor de alocare a costurilor \n cadrul companiilor multina]ionale.
Companiile romåne care fac parte din grupuri interna]ionale [i care au contracte
interna]ionale de alocare a costurilor sunt deseori penalizate pe nedrept.
O alt` problem` este aceea c` responsabilitatea de documentare a politicilor si
metodologiei de calcul a pre]urilor de transfer poate fi dificil` [i costisitoare pentru
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contribuabil. O parte a acestui proces presupune ob]inerea unor elemente
comparabile, care poate fi foarte dificil` \n Romania \n lipsa accesibilit`]ii acestor
informa]ii.
Recomand`rile FIC

Legisla]ia referitoare la pre]urile de transfer ar trebui s` fie aliniat` \n \ntregime la
legisla]ia existent` \n celelalte ]`ri, \n plus, „Liniile Directoare OCDE privind
Pre]urile de Transfer pentru |ntreprinderile Multina]ionale [i Administra]iile
Financiare” ar trebui implementate \n \ntregime.
Autorit`]ile fiscale ar trebui s` recunoasc` importan]a contractelor interna]ionale
de alocare a costurilor pentru dezvoltarea afacerilor \n Romånia [i s` examineze
orice astfel de contract pe baza liniilor directoare OCDE care se refer` la aceste
aspecte.
Autorit`]ile fiscale ar trebui s` pun` la dispozi]ia contribuabilului informa]ii
referitoare la elementele comparabile.
Documenta]ia privind politicile [i metodologia de calcul a pre]urilor de transfer ar
trebui s` fie solicitat` numai la cererea expres` a autorit`]ilor fiscale. In vederea
elabor`rii acestei documenta]ii, ar trebui s` se acorde contribuabilului o perioad` de
timp rezonabil`.
Solu]iile de stabilire anticipat` a pre]urilor ofer` un mecanism prin care companiile
implicate \n tranzac]ii cu p`r]i afiliate pot cere autorit`]ilor fiscale aprobarea
prealabil` cu privire la o structur` de pre] propus`. Ministerul de Finan]e ar trebui
s` aplice standardele acceptate de UE [i OCDE atunci cånd evalueaz` o cerere
pentru o solu]ie fiscal` anticipat` referitoare la pre]urile de transfer.

2.2.4 Deductibilitatea
pierderilor de inventar

Multe companii, \n special cele care opereaz` cu produse de consum perisabile, se
confrunt` cu pierderi de inventar. In cazul produselor alimentare [i al celor
farmaceutice \n special, companiile sunt obligate s` recurg` la scoaterea lor din
gestiune, fie pentru c` acestea [i-au dep`[it termenul de valabilitate, s-au deteriorat
sau nu mai pot fi våndute \n condi]ii de siguran]` pentru consumatori, sau din cauza
altor probleme de calitate. Din acest punct de vedere, legisla]ia fiscal` din Romånia
este prea restrictiv` [i spre deosebire de majoritatea celorlalte ]`ri, \n general nu
permite companiei s` cear` o deducere fiscal` pentru bunurile scoase din gestiune
sau alte bunuri casate din motivele men]ionate mai sus sau, de altfel, din orice alt
motiv.
De asemenea, din acest punct de vedere, legisla]ia referitoare la impozitul pe profit
este mai restrictiv` decåt cea referitoare la TVA. Adic`, \n cazul bunurilor casate,
deducerile din impozitul pe profit nu sunt permise de[i se poate deduce TVA
aferent`.
Companiile nu ar trebui s` fie dezavantaje fiscal atunci cånd stocurile/mijloacele
sale fixe sunt scoase din gestiune/casate, \ntrucåt acest lucru penalizeaz` compania
pentru activitatea sa curent`. Mai mult, refuzarea deducerilor fiscale pentru activele
scoase din gestiune este discriminatorie, \ntrucåt statele membre UE permit astfel
de deduceri.
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Legea ar trebui schimbat` pentru a permite deduceri fiscale pentru scoaterea
din gestiune a stocurilor /casarea mijloacelor fixe.
Legisla]ia privind impozitul pe profit trebuie aliniat` cu cea referitoare la TVA.

2.2.5 Consolidarea fiscal`

Conform Codului Fiscal, acolo unde exist` dou` sau mai multe filiale \n Romånia
apar]inånd aceleia[i companii (romåne sau str`ine), fiecare filial` trebuie s`
depun` separat o declara]ie privind impozitul pe profit [i un decont de TVA; nu este
permis` depunerea unei declara]ii fiscale consolidate. Consecin]a este c` pierderile
unei filiale nu pot fi compensate din profiturile altei filiale. De asemenea,
tranzac]iile \ntre filialele din cadrul aceluia[i grup sunt subiect de TVA [i fiecare
filial` trebuie s` depun` separat deconturi de TVA. |n plus, consolidarea fiscal` nu
este corelat` cu conceptul de consolidare contabil`.

Recomand`rile FIC

Consolidarea fiscal` ar trebui s` fie introdus` atåt din punct de vedere al
impozitului pe profit, cåt [i al TVA, indiferent dac` exist` sau nu o consolidare
contabil`. Aceasta ar rezulta \n beneficii atåt pentru autorit`]ile fiscale, cåt [i
pentru companii. Pentru investitori, aceasta ar elimina neregularit`]ile ce apar
datorit` imposibilit`]ii de a compensa pierderile cu profiturile, ar simplifica
obliga]iile declarative, ar elimina TVA \n cazul tranzac]iilor \ntre filialele aceluia[i
grup [i, \n general, ar crea un mediu fiscal mai atractiv pentru investitori.

2.2.6 Implementarea
Standardelor Interna]ionale
de Raportare Financiar`

|ncepånd cu data de 1 ianuarie 2005, toate companiile listate din UE trebuie s`
aplice Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` (IFRS) \n situa]iile lor
financiare consolidate. Cu toate acestea, de[i adoptarea IFRS ar fi trebuit s` aib` loc
\n Romånia de la aceea[i dat`, Guvernul Romåniei a amånat implementarea acesteia
pån` \n 2006. Aceast` \ntårziere reprezint` un mesaj negativ pentru investitori [i
ignor` avantajele care ar rezulta dintr-o trecere la IFRS bine administrat`.

Recomand`rile FIC

Pentru trecerea cu succes la IFRS:
Autorit`]ile ar trebui s` introduc` imediat un cadru legal stabil care s` prevad`
trecerea la IFRS, f`r` cerin]e suplimentare din partea Romåniei.
Ministerul de Finan]e ar trebui s` \ncerce s`-[i alinieze metodologiile [i cursurile de
perfec]ionare profesional` cu standardele interna]ionale.
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Flexibilitatea pie]ei muncii
3.1 PROGRESE |NREGISTRATE

Codul Muncii este un act normativ cuprinz`tor, cu un impact semnificativ asupra
tuturor companiilor din Romånia. \n Suplimentul C`r]ii Albe publicat \n anul 2003,
FIC a identificat [ase aspecte critice ale Codului Muncii care ar trebui modificate.
FIC apreciaz` m`surile luate de Guvern \n acest sens:
|n perioada iulie-august 2004, Ministerul Muncii a organizat o serie de consult`ri cu
asocia]ii patronale din Romånia, sindicate [i asocia]ii profesionale, pentru a discuta
unele probleme [i recomand`ri cu privire la Codul Muncii. FIC a oferit recomand`ri
detaliate.
|n cadrul programului finan]at de Banca Mondial`, Programme Adjustment Loan
(PAL), a fost angajat un consultant pentru revizuirea Codului Muncii. Raportul
\ntocmit de consultant cuprinde amendamentele propuse la Codul Muncii.
Guvernul a acceptat condi]ia din Acordul Provizoriu Stand-By \ncheiat cu FMI, de a
\nainta Parlamentului, pån` la 30 martie 2005, amendamentele propuse pentru
modificarea Codului Muncii.

3.2 ASPECTE CARE NECESIT~
|MBUN~T~}IRI
3.2.1 Fondul de garantare pentru
plata crean]elor salariale

Cerin]a de a crea un Fond special de garantare pentru plata crean]elor salariale
(„fond de garantare”) care urmeaz` s` fie utilizat \n cazul falimentului
angajatorului, \n plus fa]` de contribu]ia la fondul de [omaj, nu reprezint` o practic`
obi[nuit` \n economiile de pia]`. FIC este \n favoarea principiului de compensare a
angaja]ilor care sunt victimele falimentului societ`]ilor, \ns` cre[teri suplimentare
ale costurilor salariale suportate de c`tre angajatori [i care sunt deja substan]iale,
ar putea descuraja investi]iile.
Modalitatea de implementare a directivei UE privind fondurile de garantare variaz`
de la o ]ar` la alta. De exemplu, \n Austria, Marea Britanie [i Republica Ceh` nu
exist` un astfel de fond; \n Spania, acesta face parte din contribu]ia social` [i
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reprezint` 0,4 % din salariul angajatului; \n Fran]a, fondul reprezint` 0,2 %; \n
Polonia, 0,15%, iar \n Belgia, \ntre 0,20% [i 0,23%.
Recomand`rile FIC

Finan]area fondului de garantare pentru plata crean]elor salariale din fondul de
[omaj, f`r` cre[terea contribu]iei sociale.

3.2.2 S`pt`måna de lucru de 48 de ore

Conform legisla]iei actuale, angaja]ilor li se permite s` lucreze cel mult opt ore
suplimentare pe s`pt`mån`, limitånd s`pt`måna de lucru la maximum 48 de ore.
Aceast` regul` este prea rigid` \n multe domenii unde necesit`]ile profesionale pot
\nregistra fluctua]ii considerabile de la o s`pt`mån` la alta.

Recomand`rile FIC

Angaja]ilor ar trebui s` li se permit` s` lucreze \n mod voluntar, un num`r maxim de
48 de ore pe s`pt`mån` ca medie pe o perioad` de un an, a[a cum este stipulat [i \n
Directiva UE 2003/88/EC.

3.2.3 Angajarea [i concedierea
angaja]ilor, administrarea documentelor

Potrivit Codului Muncii, perioada de prob` convenit` trebuie s` se \ncheie \nainte ca
oricare dintre p`r]i s` poat` rezilia contractul de munc`. Aceast` prevedere este
rigid` [i ar putea fi \mpov`r`toare pentru ambele p`r]i. Dac` este clar c` angajatul
nu este potrivit pentru postul respectiv, angajatorul nu ar trebui s` a[tepte pån` la
sfår[itul perioadei de prob` pentru a rezilia contractul de munc`. \n mod similar, un
angajat care decide c` nu dore[te postul nu ar trebui s` a[tepte pån` la sfår[itul
perioadei de prob`.

Perioada de prob`

Recomand`rile FIC

Ambelor p`r]i ar trebui s` li se permit` s` rezilieze contractul de munc` \n orice
moment \n cursul perioadei de prob`, din orice motiv.

Concedierea angaja]ilor
incompeten]i

,,Incompetent din punct de vedere profesional” reprezint` un motiv obi[nuit pentru
concedierea unui angajat. Cu toate acestea, la interpretarea incompeten]ei
profesionale, instan]ele au tendin]a s` pun` accentul pe calificare, \n loc de
performan]e.
|n plus, concedierea din motive de incompeten]` profesional` impune respectarea
procedurii prev`zute pentru abaterile disciplinare. Aceast` cerin]` este dificil` [i
determin` cre[terea timpului [i a eforturilor necesare pentru concedierea unui
angajat.

Recomand`rile FIC

Principiul pe baza c`ruia se face concedierea trebuie s` aib` \n vedere neatingerea
performan]elor [i nu calificarea profesional`.
Eliminarea cerin]ei potrivit c`reia demiterea pe motive de incompeten]`
profesional` trebuie s` urmeze procedura prev`zut` pentru abaterile disciplinare.

Registrul general
de eviden]` al angaja]ilor
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Angajatorilor li se cere s` completeze manual acelea[i date referitoare la personalul
angajat de dou` ori: \n ,,registrul general de eviden]` al angaja]ilor” [i \n ,,c`r]ile de
munc`” ce con]in numeroase informa]ii personale despre fiecare angajat. |n plus,
angajatorii trebuie s` ]in` eviden]a impozitelor pe salarii [i a contribu]iilor sociale.
Inspectoratele teritoriale de munc` nu accept` ca dosarele angaja]ilor depuse de
c`tre angajatori s` fie \n format electronic.
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Eliminarea registrului general de eviden]` al angaja]ilor [i p`strarea sistemului
actual de c`r]i de munc`, pån` cånd se va renun]a la acesta \n 2007.
Crearea unei baze de date centralizate, electronice, care s` con]in` toate datele
referitoare la personal, impozitele pe salarii [i contribu]iile la fondurile sociale.
Acceptarea de c`tre inspectoratele de munc` a dosarelor de personal \n format
electronic.

3.2.4 Clauza de neconcuren]`

Codul Muncii impune angajatorilor s` pl`teasc` un procent din salariu angaja]ilor
care accept` clauza de neconcuren]` pe perioada angaj`rii. Aceast` cerin]` nu este
tipic` pentru o economie de pia]`, unde clauza de neconcuren]` acoper` \n mod
normal numai perioada post-angajare [i unde prevederea ca angaja]ii s` nu lucreze
\n acelasi timp pentru o societate concurent` este considerat` inutil`, \ntrucåt ar
constitui un conflict de interese evident.
Mai mult, conform Codului Muncii, compensarea angajatului pentru acceptarea
clauzei de neconcuren]` trebuie s` fie de minimum 25% din salariul acestuia.

Recomand`rile FIC

Eliminarea cerin]ei ca angajatorul s` pl`teasc` o sum` suplimentar` pentru ca
angajatul s` nu lucreze pentru competi]ie pe durata contractului de munc`.
Suma compensa]iei primite de un angajat pentru a accepta o clauz` de
neconcuren]` ulterioar` angaj`rii nu ar trebui prev`zuta de lege, ci negociat` de
c`tre p`r]i.

3.2.5 Rolul sindicatelor
Normele de munc`

Codul Muncii cere angajatorilor s` aib` acordul sindicatelor pentru stabilirea
normelor de munc`, atåt pentru angaja]ii care de]in func]ii de conducere, cåt [i
pentru cei care de]in func]ii de execu]ie. Aceast` cerin]` este nepotrivit`
\ntr-o economie de pia]` tipic`, unde angajatorii sunt cei responsabili pentru
conducerea companiei lor, [i nu sindicatele. Obliga]ia de a ob]ine acordul
sindicatelor la stabilirea normelor de munc` limiteaz` autoritatea angajatorului de
a-[i organiza activitatea [i poate duce la o productivitate sc`zut` [i la majorarea
costurilor.

Recomand`rile FIC

Eliminarea cerin]ei ca societ`]ile s` stabileasc` norme de lucru minime pentru
angaja]i, cu acordul sindicatelor.

Protec]ia reprezentan]ilor
ale[i ai sindicatelor

Conform Codului Muncii, un reprezentant ales al sindicatului poate fi concediat
numai pe motive disciplinare, iar aceast` protec]ie continu` pe o perioad` de doi ani
dup` ce reprezentantul nu mai de]ine aceast` func]ie. De[i este important ca
reprezentan]ii ale[i ai sindicatelor s` beneficieze de o protec]ie special`,
prevederile Codului Muncii referitoare la concedierea acestora sunt prea restrictive.
|n plus, num`rul reprezentan]ilor sindicali ale[i este stabilit prin statutul fiec`rui
sindicat [i nu are neap`rat leg`tur` cu num`rul de membri pe care \i reprezint`.
Astfel, pot ap`rea situa]ii \n care angaja]ii \[i asum` statutul de reprezentan]i ale[i
ai unor sindicate cu un num`r mic de membri, pentru a beneficia de protec]ia acordat` reprezentan]ilor sindicali ale[i.
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Limitarea protec]iei \mpotriva concedierii reprezentan]ilor sindicali ale[i la o
perioad` de [ase luni de la data la care ace[tia au de]inut func]ia.
L`rgirea criteriilor pentru concedierea reprezentan]ilor sindicali ale[i, pentru a
permite concedierea acestora pe motive economice sau organiza]ionale.
Limitarea num`rului de reprezentan]i sindicali ale[i, prin stabilirea unui num`r
minim de angaja]i pe care ace[tia trebuie s` \i reprezinte.

Negocierea colectiv`

Conform Codului Muncii, negocierile anuale dintre angaja]i [i sindicate sunt
obligatorii, angajatorul care nu ini]iaz` astfel de negocieri fiind sanc]ionat. Aceast`
prevedere \ncalc` conven]iile [i recomand`rile Organiza]iei Interna]ionale a Muncii
cu privire la negocierile colective. Conform principiului privind natura voluntar` a
negocierilor colective, contractul colectiv de munc` este obligatoriu numai pentru
angajatorii [i sindicatele care sunt parte la acest contract. Cu toate acestea,
potrivit Codului Muncii din Romania, angajatorul trebuie s` se conformeze oric`rui
contract colectiv de munc` \ncheiat la un nivel superior, chiar dac` nu este parte la
acel contract [i nu este membru al asocia]iei patronale care l-a \ncheiat.
|n conformitate cu legea asocia]iilor, num`rul minim de angaja]i cerut pentru
formarea unui sindicat este de 15. |n cazul \n care acest sindicat este afiliat la un alt
sindicat recunoscut oficial, el va avea obliga]ia de a ini]ia anual negocieri colective.
Astfel, se poate ajunge \n situa]ia ca un num`r mic de angaja]i s` aib` autoritatea de
a negocia \n numele tuturor angaja]ilor.

Recomand`rile FIC

Eliminarea cerin]ei ca angajatorii [i sindicatele s` aib` \ntålniri anuale, l`sånd
p`r]ile s` ia decizii \n acest sens.
Un contract colectiv de munc` ar trebui s` fie obligatoriu numai pentru angajatorii
care sunt parte direct` la acesta sau sunt membri ai unei asocia]ii patronale care a
\ncheiat un contract colectiv la un nivel superior.
Formarea unui sindicat ar trebui s` fie posibil` numai dac` sindicatul reprezint` cel
pu]in 50% din for]a de munc`.

3.2.6 Formarea profesional`
Formarea profesional` obligatorie
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Potrivit Codului Muncii, angajatorii trebuie s` ofere anual cursuri de formare
profesional` pentru to]i angaja]ii. Aceast` obliga]ie nu asigur` suficient` preg`tire
profesional` pentru unii angaja]i, iar \n alte cazuri este o cerin]` excesiv`.

Recomand`rile FIC

Angajatorilor ar trebui s` li se permit` s` \[i instruiasc` angaja]ii \n func]ie de
necesit`]i. Nu ar trebui s` existe prevederi obligatorii cu privire la cursurile de
formare profesional`.

Stagiarii

Codul Muncii prevede c` stagiarii trebuie angaja]i pe perioad` nedeterminat` \n
cazul \n care li se pl`te[te orice sum` de bani. Aceast` dispozi]ie descurajeaz`
angajarea de stagiari [i contravine practicii interna]ionale. Multe companii ofer` o
experien]` valoroas` stagiarilor, pl`tindu-le \n acela[i timp o indemniza]ie. Aceast`
prevedere \i va \mpiedica pe angajatori s` deruleze programe de instruire
profesional` [i/sau \i va determina s` nu le pl`teasc` stagiarilor nici un fel de
indemniza]ie.
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Modificarea Codului Muncii pentru a permite angaj`ri pe termen scurt f`r` ca
angajatorul s` aib` obliga]ia s` \ncheie un contract de munc` pe perioad`
nedeterminat`.
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Sectorul bancar
4.1 PROGRESE |NREGISTRATE

FIC apreciaz` progresele \nregistrate \n sectorul bancar romånesc.
Sectorul financiar [i bancar din Romånia este \n general s`n`tos [i credibil. Politica
monetar` \n]eleapt` dus` de Banca Na]ionala a Romåniei (BNR) a asigurat un
mediu stabil pentru dezvoltarea produselor [i serviciilor financiare [i bancare.
Siguran]a opera]iunilor este acum asigurat` prin reglement`ri stricte emise \n
timpul ultimilor trei ani, \n special cu privire la sp`larea de bani. O nou` lege
bancar` a intrat in vigoare la sfår[itul lui 2003. Aceasta \nglobeaz` \n legisla]ia
romåneasc` o mare parte a acquis-ului comunitar al UE [i define[te func]ia de audit
aplicabil` b`ncilor, care este \n conformitate cu cele mai bune practici.
Normele referitoare la provizioane au fost schimbate radical \n ianuarie 2003,
luåndu-se \n considerare [i situa]ia financiar` a contrapartidei. |n consecin]`,
stabilirea provizioanelor \n sistemul bancar s-a \mbun`t`]it [i este mai aproape de
criteriile Standardelor Interna]ionale de Raportare Financiar` (IFRS). |nfiin]area
Biroului de Credit a contribuit de asemenea la reducerea riscurilor b`ncilor.
|n edi]ia anterioar` a C`r]ii Albe, FIC a recomandat implementarea unui sistem de
clearing electronic. BNR este \n curs de implementare a unui Sistem Electronic de
Pl`]i (SEP) \n stråns` colaborare cu b`ncile. R`mån \nca unele incertitudini, \n
special cu privire la costuri, dar acest proiect, programat a se \ncheia la \nceputul lui
2005, va \mbun`t`]i productivitatea [i eficien]a sectorului bancar.
Noua lege a falimentului, \n vigoare din mai 2004, accelereaz` procedurile [i g`se[te
un echilibru \ntre creditori [i debitori, \mbun`t`]ind siguran]a opera]iunilor
bancare. Aceasta ar trebui completat` de o lege nou`, mai eficient` cu privire la
executarea silit`, care \n prezent este discutat` \n Parlament.
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4.2 ASPECTE CARE NECESIT~
|MBUN~T~}IRI
4.2.1 Politica monetar` a BNR

SECTORUL BANCAR

Politica BNR de practicare a unor rate ridicate ale dobånzii pentru a combate infla]ia
a \ncurajat companiile [i persoanele fizice s` fac` \mprumuturi \n valut` [i depozite
\n lei. Aceast` nepotrivire \ntre activele [i pasivele din bilan]urile b`ncilor a crescut
costurile lor de finan]are; b`ncile sunt obligate s` pl`teasc` dobånzi mai mari la
depozitele \n valut` [i s` \mprumute sume mari de pe pie]ele interna]ionale.
Cerin]ele privind nivelul ridicat al rezervelor cresc [i mai mult costurile. Aceast`
situa]ie pentru moment este viabil` dar, dac` va continua, ar putea pune \n pericol
profitabilitatea [i ar putea cre[te nivelurile de risc ale b`ncilor.

Recomand`rile FIC

FIC recunoa[te c` aceast` politic` face parte dintr-o strategie de reducere a infla]iei.
Cu toate acestea, reducerea diferen]ei mari dintre rata dobånzii aplicat` la lei [i cea
aplicat` la valut` ar trebui s` fie o prioritate.

4.2.2 Supravegerea
de c`tre BNR

Supravegherea de c`tre BNR s-a \mbun`t`]it dar r`måne \nc` excesiv de birocratic`.
Exist` \nc` o lips` de comunicare [i de \n]elegere real` \ntre b`nci [i inspectorii
BNR. Inspectorii au tendin]a de a fi excesiv de formali, iar cuno[tin]ele lor despre
activit`]ile bancare, produsele [i serviciile moderne, precum [i \n]elegerea bonit`]ii
\mprumut`torilor este adesea limitat`. Creditul de consum este un domeniu tipic \n
care procesul de creditare nu este bine \n]eles. Implementarea de c`tre b`nci a
sistemelor de scoring al creditelor nu este compatibil` cu evalu`rile tradi]ionale din
activit`]ile de creditare.

Recomand`rile FIC

Formarea profesional` a inspectorilor BNR ar trebui \mbun`t`]it`. B`ncile sunt
dispuse s` ajute la \n]elegerea activit`]ii lor.
Ar trebui stabilit` o comunicare mai bun` \ntre BNR [i b`nci.

4.2.3 Provizioanele

Mai r`mån cåteva aspecte de \mbun`t`]it cu privire la normele BNR referitoare la
provizioane, implementate \n 2003, astfel \ncåt s` corespund` cåt mai \ndeaproape
cu cele mai bune practici interna]ionale.
Potrivit normelor, b`ncile trebuie s` stabileasc` un provizion de 100% pentru un
\mprumut neperformant [i s` \nregistreze o pierdere \n momentul \n care a fost
deschis` o ac]iune \n justi]ie \mpotriva debitorului. Aceasta metod` este mecanic`,
primitiv` [i inflexibil`. Conform acestei norme generale, cantitatea [i calitatea
garan]iei colaterale [i situa]ia financiar` general` a debitorului nu sunt luate \n
considerare. Politica actual` nu ia \n considerare diferen]ele reale dintre garan]ii
(ca de exemplu gajurile [i ipotecile instituite, [i calitatea [i rangul acestora).

Recomand`rile FIC

Elementele extra-bilan]iere trebuie incluse \n reglement`rile referitoare
la provizioane.
Ar trebui implementate norme referitoare la provizioane mai flexibile [i mai
obiective, care s` ia \n considerare diferen]ele importante dintre clien]ii restan]ieri.
B`ncile ar trebui s` aib` dreptul s` evalueze dac` este necesar s` stabileasc`
provizioane de 100% sau mai pu]in, \n func]ie de situa]ie.

4.2.4 Limite de \mprumut
pentru societ`]ile membre
ale aceluia[i grup
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Reglement`rile actuale stabilesc o limit` de 25% pentru societ`]ile \nrudite [i 20%
pentru societ`]ile apar]inånd aceluia[i grup.
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Recomand`rile FIC

Reglement`rile ar trebui s` permit` o abordare mai flexibil` a limitelor de \mprumut
pentru societ`]ile din acela[i grup, care s` ia in considerare natura acestor
societ`]i (de exemplu institu]iile interna]ionale, societ`]ile mam` \n cazul
multina]ionalelor).

4.2.5 Standardele Interna]ionale
de Raportare Financiar` (IFRS)

Implementarea normelor prev`zute de IFRS cu privire la contabilitate a fost
amånat` pentru anul 2006, si nu se cunoa[te \nc` regulamentul ce urmeaz` s` fie
emis de BNR.

Recomand`rile FIC

Normele IFRS trebuie implementate \n cadrul tuturor b`ncilor pån` la data de 1
ianuarie 2006. Acest lucru va avea ca rezultat uniformizarea rapoartelor financiare
ale b`ncilor, care vor putea fi astfel comparate, precum [i cre[terea credibilit`]ii
sistemului bancar \n general.
Regulamentul IFRS trebuie extins [i \n sectorul corporatist pentru \mbun`t`]irea
siguran]ei mediului de afaceri. Trebuie instituit` obligativitatea situa]iilor
financiare consolidate. Trebuie promovat controlul strict al calit`]ii formelor de
auditare.

4.2.6 Societ`]ile de finan]are [i leasing

Societ`]ile de finan]are din Romånia nu au un statut legal oficial, nefiind, prin
urmare, reglementate. Noua lege bancar` nu face referire la aceast` problem`. Nici
societ`]ile de leasing nu sunt \n prezent reglementate, iar monitorizarea lor de c`tre
BNR a fost amånat` pån` \n 2007.

Recomand`rile FIC

Trebuie stabilit cåt mai curånd un cadru legal de reglementare pentru societ`]ile de
finan]are [i leasing. Aceasta va juca un rol pozitiv \n modernizarea [i stabilizarea sectorului financiar.

4.2.7 Privatizarea BCR [i CEC

Privatizarea celor dou` b`nci aflate \nc` \n proprietatea statului, Banca Comerciala
Romån` (BCR) [i Casa de Economii [i Consemna]iuni (CEC), se afl` cu mult \n
\ntårziere, dar \nc` nu exist` un calendar ferm pentru aceasta.

Recomand`rile FIC
4.2.8 Proiectul ,,Leul Greu’’

Recomand`rile FIC

Privatizarea BCR [i CEC trebuie accelerat` [i finalizat` \n 2005.
Programul pentru proiectul „leul greu” (denominarea ROL prin eliminarea a patru
zerouri, \n prezent 1EURO = aprox. 37.000 ROL) poate s` \ntåmpine greut`]i.
Fixarea datei de 1 iulie 2005 ca dat` a conversiei pare nerealist` avånd \n vedere
\ntårzierile \n stabilirea regulilor de conversie.
Data trebuie revizuit` [i amånat`, dac` este posibil.
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Guvernan]` corporatist`

5.1 PROGRESE |REGISTRATE

FIC apreciaz` progresele \nregistrate \n Romånia \n domeniul guvernan]ei
corporatiste [i al pie]ei de capital.
|n ultimii doi ani, autorit`]ile romåne au abordat \ntr-o manier` mai echilibrat`
problema legat` de interesele deseori contradictorii ale ac]ionarilor majoritari [i ale
celor minoritari. Prin noua lege privind pia]a de capital nr. 297/2004 au fost create
oportunit`]i noi pentru discu]ii [i dezbateri.
Atåt Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM), cåt [i Guvernul Romåniei
au depus eforturi sus]inute \n vederea adapt`rii legisla]iei romåne la
acquis-ul comunitar al Uniunii Europene [i la directivele acestuia. |n Legea privind
pia]a de capital au fost incluse majoritatea directivelor Uniunii Europene.
|n anul 2004 s-au efectuat demersuri pentru fuzionarea celor dou` pie]e de capital,
RASDAQ [i BVB. Rezultatul acestei fuziuni se dore[te a fi o pia]` mai eficient` [i mai
dinamic` care s` atrag` noi societ`]i [i s` \ncurajeze atragerea de fonduri de c`tre
acestea.
Parlamentul a aprobat \nfiin]area de c`tre Guvern a instan]elor comerciale
specializate.
A fost eliminat` interdic]ia de a aduce contribu]ii \n natur` la capitalul social
(de[i aceast` hot`råre necesit` anumite \mbun`t`]iri, dup` cum vom ar`ta \n
continuare).
A fost eliminat` obliga]ia de a numi exper]i pentru a analiza opera]iunile financiare
ale unei societ`]i la cererea ac]ionarilor minoritari ai acesteia.
O dat` cu aprobarea Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 28/2002, condi]iile
aplicate ofertei publice obligatorii urmate de delistare - mai exact evaluarea pre]ului
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ac]iunilor - au reu[it s` men]in` un echilibru \ntre interesele contradictorii ale
ac]ionarilor minoritari [i ale celor majoritari.
Cerin]a ca membrii consiliului de administra]ie [i personalul de control intern al
Societ`]ilor de Servicii de Investi]ii Financiare (brokeri) s` fi urmat studii
economice sau juridice a fost \nlocuit` \n reglement`rile CNVM cu o cerin]` mai
flexibil` [i mai realist` de experien]` practic`.
5.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
5.2.1 Codul Na]ional privind
guvernan]a corporatist`

|n ultimii ani s-au \nregistrat numeroase fraude majore, \n special \n domeniul
contabilit`]ii, afectånd companii din Statele Unite [i din Europa. Aceste scandaluri
de amploare submineaz` \ncrederea \n sistemele de conducere [i supraveghere ale
societ`]ilor cotate la burs` care func]ioneaz` pe pie]e de capital organizate.
Romånia nu este imun` la acest tip de probleme.
|ntr-un raport adresat Comisiei Europene [i intitulat „Un cadru legislativ modern
pentru dreptul societ`]ilor comerciale \n Europa,” un grup la nivel \nalt format din
exper]i \n dreptul societ`]ilor comerciale a recomandat ca fiecare stat membru s`
\ntocmeasc` un cod na]ional privind guvernan]a corporatist`. Spre deosebire de
]`rile membre UE, Romånia nu dispune \nc` de un astfel de cod. |n plus, chiar [i cele
zece ]`ri care au devenit de curånd membre UE au abordat acest aspect, opt dintre
acestea publicånd coduri sau recomand`ri.

Recomand`rile FIC

Adoptarea de c`tre RASDAQ [i BVB \n cooperare cu alte p`r]i interesate a unui Cod
na]ional privind guvernan]a corporatist`. Codul Romåniei ar trebui s` fie
fundamentat pe coduri \ntocmite recent, cum ar fi cel olandez (din 2003) sau cel
belgian (din 2004). Codul ar trebui s` se bazeze pe principii, nu pe reglement`ri cu
caracter obligatoriu. |n majoritatea cazurilor, principiile r`mån valabile o perioad`
\ndelungat` de timp [i nu necesit` modific`ri. Astfel, se pot prevedea cele mai bune
practici specifice de pe pie]ele mature de capital.
Impunerea cerin]ei ca toate societ`]ile cotate la burs` s` se supun` principiului
„respect` sau explic`”, conform c`ruia acestea sunt obligate fie s` respecte Codul \n
totalitatea sa, fie s` explice \n raportul lor anual motivul pentru care nu au
respectat unul dintre principiile Codului. O astfel de abordare ar reprezenta o solu]ie
adecvat`, \ntrucåt societ`]ile au strategii [i scopuri diferite, [i nu toate cazurile de
nerespectare a principiilor au implica]ii negative. De exemplu, o societate cotat` la
burs` care este filial` a unei companii mam` str`ine cotate pe o pia]` financiar`
interna]ional` ar trebui s` aib` dreptul de a urma un cod privind guvernan]a
corporatist` aplicabil companiei mam`, [i nu codul romån, aspect pe care va trebui
s` \l explice ac]ionarilor s`i. Pe de alt` parte, nu se recomand` nici existen]a unei
libert`]i necondi]ionate privind posibilitatea de a alege sau nu aplicarea codului.
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5.2.2 Distribuirea dividendelor

Problema legat` de distribuirea dividendelor la termen dup` aprobarea acestora \n
Adunarea General` a ac]ionarilor a fost modificat` prin Legea privind pia]a de
capital, \ns` nu este \nc` reglementat` \ntr-un mod corespunz`tor.

Recomand`rile FIC

Trebuie s` existe un singur registru de ac]ionari care au drept de vot [i dreptul de a
primi dividende.
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5.2.3 Vot cumulativ

Romånia folose[te metoda votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului
de administra]ie la cererea unui num`r de ac]ionari „semnificativi”. O astfel de
prevedere nu exist` pe nici una dintre pie]ele de capital ale Uniunii Europene.

Recomand`rile FIC

Eliminarea acestei cerin]e.

5.2.4 Aprobarea tranzac]iilor
cu mijloace fixe de c`tre
Adunarea General`

Tranzac]iile cu mijloace fixe a c`ror valoare dep`[e[te 20% din totalul activelor
imobilizate, mai pu]in crean]ele, trebuie aprobate de c`tre Adunarea General`.
Aceast` cerin]` este excesiv`.

Recomand`rile FIC

Eliminarea sau modificarea acestei cerin]e \n conformitate cu prevederile
articolului 146 din Legea privind societ`]ile comerciale.

5.2.5 Cerin]e privind aprobarea
major`rii de capital social
prin contribu]ii \n natur`

Conform Legii privind pia]a de capital, major`rile de capital social prin contribu]ii \n
natur` sunt permise, \ns` numai dac` sunt aprobate de ac]ionarii care de]in cel
pu]in 75% din capitalul social. Acest prag este extrem de ridicat.

Recomand`rile FIC

|nlocuirea cerin]elor privind aprobarea major`rii de capital social prin contribu]ii \n
natur` cu cerin]ele \n acest sens prev`zute \n art. 115 din Legea privind societ`]ile
comerciale, incluzånd [i posibilitatea unei a doua convoc`ri.
|n cazul \n care se aprob` majorarea de capital social prin contribu]ii \n natur`,
fiecare ac]ionar minoritar ar trebui s` aib` dreptul de a opta pentru o contribu]ie
echivalent` \n numerar pentru a evita diluarea participa]iei sale.

5.2.6 Rolul auditorilor

Conform Legii privind pia]a de capital, auditorii au anumite atribu]ii ambigue
privind raportarea care dep`[esc competen]a lor profesional` obi[nuit` [i/sau legal`,
precum [i standardele profesiei. Dezv`luirea \nainte de termen a posibilelor evalu`ri
din opiniile de audit, estimarea arbitrar` a riscurilor poten]iale [i accesul nelimitat
la informa]ii contravin Standardelor Interna]ionale de Raportare Financiar`,
proiectului de directiv` a Parlamentului European [i a Consiliului privind auditarea
statutar` a conturilor anuale [i a conturilor consolidate.

Recomand`rile FIC

Modificarea legii astfel \ncåt prevederile privind atribu]iile de raportare s` fie
aliniate la standardele interna]ionale [i la cele ale Uniunii Europene.

5.2.7 Restric]ii privind membrii
Consiliului de Administra]ie

Conform Legii privind societ`]ile comerciale, administratorii nu pot ocupa aceast`
func]ie \n mai mult de trei consilii de administra]ie \n acela[i timp. Aceast`
interdic]ie este extrem de restrictiv`, \ntrucåt numeroase grupuri de societ`]i au
deseori mai multe niveluri care nu au deloc sau foarte pu]in` activitate opera]ional`.

Recomand`rile FIC

Eliminarea acestei restric]ii pentru societ`]ile care func]ioneaz` \n interiorul
aceluia[i grup.

5.2.8 Raportarea tranzac]iilor
\ncheiate cu p`r]i afiliate

Conform Art. 225 din Legea privind pia]a de capital, emiten]ii sunt obliga]i s`
raporteze tranzac]iile \ncheiate cu p`r]ile afiliate a c`ror valoarea dep`[e[te 50.000
Euro. Aceast` prevedere nu este realist` pentru companiile mari sau pentru b`nci,
care genereaz` majoritatea volumului tranzac]iilor bursiere.
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Recomand`rile FIC

Aceast` cerin]` ar trebui s` devin` mai flexibil` [i s` permit` CNVM s` stabileasc`
limite de raportare adaptate pentru fiecare emitent, cum ar fi societ`]ile mari [i
b`ncile care prin natura lor se angajeaz` \ntr-un num`r mare de opera]iuni ce
dep`[esc aceast` limit`, inclusiv \n opera]iuni \n interiorul grupului.

5.2.9 Compensarea ac]ionarilor
minoritari („squeeze-out”)

Posibilitatea ac]ionarilor majoritari de a „exclude” ac]ionarii minoritari \n condi]ii
specifice [i \n schimbul unei compensa]ii corespunz`toare nu este prev`zut` \n
Legea privind pia]a de capital [i nici \n Legea privind societ`]ile comerciale. Acest
aspect poate declan[a litigii inutile, care afecteaz` atåt societ`]ile comerciale, cåt [i
pia]a de capital.

Recomand`rile FIC

Legea ar trebui s` defineasc` mai clar condi]iile \n care retragerea este obligatorie
pentru ac]ionarii minoritari.
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6.1 PROGRESE |NREGISTRATE

FIC apreciaz` o serie de m`suri \ntreprinse de Guvern, cum ar fi:
Elaborarea Strategiei Na]ionale de Protec]ie a Mediului pentru aplicarea sus]inut`
a legisla]iei privind mediul la nivel na]ional.
Stabilirea obiectivelor prin intermediul Strategiei Na]ionale [i al Planului Na]ional
de Gestiune a De[eurilor pentru reglementarea minimiz`rii, recuper`rii, recicl`rii [i
elimin`rii de[eurilor.
|nfiin]area Agen]iei Na]ionale [i a Agen]iilor Regionale de Protec]ie a Mediului,
care asigur` cadrul institu]ional pentru monitorizarea impactului asupra mediului,
precum [i asisten]` \n implementarea la nivel local a reglement`rilor privind
mediul.

6.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
6.2.1 Fondul de mediu

Recomand`rile FIC

Fondul de mediu (Fondul) este un instrument de co-finan]are al Guvernului
Romaniei [i al Uniunii Europene, conceput \n vederea solu]ion`rii problemelor
prioritare din domeniul protec]iei mediului. Societ`]ile au obliga]ia de a contribui la
Fond pentru a ajuta \n procesul atingerii standardelor de mediu ale Uniunii
Europene. FIC este preocupat de modul \n care banii Fondului rezulta]i din
penalit`]ile pentru neatingerea obiectivelor de recuperare [i reciclare a de[eurilor
din ambalaje sunt ob]inu]i, aloca]i [i administra]i. De asemenea, FIC este preocupat
de faptul c` banii Fondului sunt utiliza]i pentru subven]ii [i ajutoare de stat.
Acordarea de stimulente \n cazul atingerii obiectivelor de recuperare [i reciclare a
de[eurilor pentru a \ncuraja societ`]ile din sectorul privat s` \[i \ndeplineasc`
obliga]iile.
Fondurile trebuie alocate dezvolt`rii infrastructurii necesare pentru \mbun`t`]irea
proceselor de recuperare [i reciclare a de[eurilor [i pentru crearea unor sisteme
separate de colectare a de[eurilor.
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Cerin]ele Fondului trebuie armonizate cu cele ale legisla]iei aferente. De exemplu,
plata aferent` ambalajelor, prev`zut` de Fond este solicitat` a fi efectuat` lunar,
\n timp ce obiectivul de recuperare [i reciclare prev`zut de legisla]ia cu privire
la ambalaje [i de[euri provenite din ambalaje trebuie realizat anual.
Subven]iile pentru reciclarea [i recuperarea materialelor trebuie eliminate pentru
a permite stabilirea pre]urilor de c`tre pia]`.
6.2.2 Perfec]ionare
profesional` [i practici
de mediu uniforme

Dup` \ncheierea negocierilor privitoare la mediu cu Uniunea European` [i a
angajamentului de implementare a legisla]iei, autorit`]ile din Romånia se
concentreaz` asupra aplic`rii legisla]iei. |n consecin]`, a fost implementat` o
strategie pentru cre[terea num`rului personalului din cadrul diferitelor autorit`]i
de mediu, ceea ce a dus la recrutarea a peste 700 de speciali[ti de mediu.
|n conformitate cu reglementarea referitoare la controlul [i prevenirea integrat` a
polu`rii, este necesar ca exper]ii de mediu s` autorizeze activit`]ile de produc]ie
care fac obiectul acestei ordonan]e. Totu[i, diferitele interpret`ri legislative emise
de c`tre diverse autorit`]i cu r`spunderi de mediu creaz` confuzie \n cadrul
societ`]ilor din sectorul privat. Este nevoie de claritate pentru asigurarea aplic`rii
uniforme a cerin]elor legislative, precum [i de un mediu competitiv adecvat.

Recomand`rile FIC

Instruirea speciali[tilor de mediu trebuie realizat` astfel \ncåt s` asigure
supervizarea adecvat` [i aplicarea uniform` a standardelor de mediu.
Trebuie elaborat un Cod de conduit` pentru autorit`]ile de mediu.

6.2.3 Ambalajele [i de[eurile
provenite din ambalaje

Legisla]ia din Romania cu privire la ambalaje [i de[euri provenite din ambalaje
(ADA) are ca scop implementarea legisla]iei Uniunii Europene \n acest domeniu.
Obiectivele legate de legisla]ia privind ADA trebuie \ndeplinite pån` la data de 31
decembrie 2013, ceea ce \nseamn` c` Uniunea European` a acordat Romåniei o
perioad` de tranzi]ie de cinci ani \ncepånd cu 2008.
Obiectivele pentru recuperarea [i reciclarea de[eurilor provenite din ambalaje au
fost stabilite la 60% pentru recuperare [i respectiv 55% pentru reciclare, pån` \n
2013. Legisla]ia privind ADA ia \n considerare obiectivele [i perioadele de tranzi]ie
ale Uniunii Europene, dar oblig` societ`]ile din sectorul privat s` realizeze un
obiectiv de recuperare de 30% \n 2005 [i un obiectiv de recuperare de 50% \n 2006,
avånd la dispozi]ie [apte ani pentru restul de 10% (pentru atingerea obiectivului de
recuperare de 60%).
Programul de \ndeplinire a obiectivelor privind ADA nu ia \n considerare nevoia de
\nt`rire a capacita]ii administrative la nivel regional [i municipal, [i de coordonare
\ntre autorit`]i. Este nevoie s` fie stabilite sisteme de colectare separata a de[eurilor
[i facilit`]i de recuperare [i eliminare.
Exist` riscul ca intrarea rapid` \n vigoare a obiectivelor a[a cum sunt date \n prezent
s` duc` la cre[terea costurilor bunurilor de consum [i la crearea unor sisteme de
reciclare care nu sunt viabile.
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Obiectivele anuale de recuperare [i reciclare pentru 2005 [i 2006, a[a cum sunt
descrise \n Hot`rårea de Guvern 899/2004, trebuie reduse dupa cum urmeaz`:
• 2005 De la un obiectiv de recuperare de 30% la unul de 20%
De la un obiectiv de reciclare de 20% la unul de 15%
• 2006 De la un obiectiv de recuperare de 50% la unul de 30%
Exerci]iul anual privind raportarea ambalajelor introduse pe pia]` trebuie realizat
\ntr-o manier` corect` [i transparent` pentru a furniza tuturor p`r]ilor interesate
informa]ii utile \n ceea ce prive[te ambalajele [i de[eurile provenite din ambalaje.
Eco-taxele trebuie evitate deoarece duc la cre[terea pre]urilor aferente bunurilor la
consumatorul final [i nu promoveaz` protec]ia mediului.

6.2.4 Probleme de mediu legate
de perioada post-privatizare

Potrivit legisla]iei actuale cu privire la accelerarea privatiz`rii, intrat` \n vigoare \n
2002, autoritatea de mediu locala emite un aviz de mediu care: (1) define[te
obliga]iile de mediu ale societ`]ii, (2) stabile[te programul de conformare cu
cerin]ele \n domeniul mediului referitor la aceste obliga]ii [i (3) identific`
r`spunderea pentru poluarea mediului cauzat` de activitatea anterioar` a societ`]ii.
Cu toate acestea, dup` ob]inerea autoriza]iei de mediu, societ`]ile din sectorul
privat sunt puse \n fa]a unor probleme referitoare la obliga]ia de a elimina diferitele
tipuri de de[euri periculoase datorit` lipsei unor proceduri de eliminare organizate
pentru acest scop. Autorit`]ile sf`tuiesc societ`]ile din sectorul privat s` organizeze
depozite pentru stocarea temporar` a de[eurilor periculoase [i s` p`streze aceste
de[euri pe amplasamentul lor, ceea ce duce la costuri suplimentare.
Incertitudinea cu privire la r`spunderea pentru poluarea din activitatea anterioar`
privatiz`rii este de asemenea o problem` pentru societ`]ile din sectorul privat.
Potrivit Legii Protec]iei Mediului, autorit`]ile din Romania au dreptul s` emit`
reglement`ri pentru reabilitarea [i depoluarea solului, subsolului, [i a ecosistemelor
terestre afectate de activit`]i care provoac` pagube mediului inconjurator.
Pån` \n prezent, nici o reglementare nu a fost emis` \n acest sens. FIC este
preocupat de faptul ca societ`]ile din sectorul privat ar putea fi obligate s`
depolueze solul contaminat ca efect al polu`rii istorice \ntr-o perioad` de timp
nerealist`.

Recomand`rile FIC

Mecanismele de finan]are (Fondul de Mediu, fondurile interna]ionale, etc.) trebuie
folosite pentru crearea de instala]ii [i depozite controlate pentru eliminarea
de[eurilor periculoase.
Perioada de implementare a legisla]iei actuale [i viitoare cu privire la mediu ([i \n
special referitoare la poluarea istoric`) trebuie stabilit` prin consultarea
societ`]ilor, iar perioada de depoluare a solului [i subsolului trebuie sa fie realist`.

6.2.5 Apa uzat`

Diferitele cerin]e de mediu \n plan na]ional [i local, cu privire la calitatea apei uzate
sunt problematice pentru societ`]ile din sectorul privat. Legisla]ia na]ional` din
Romånia cu privire la calitatea apei uzate este bazat` pe legisla]ia UE [i se refer` la
calitatea apei uzate deversate de companiile industriale [i de sta]iile de epurare
or`[ene[ti.
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Legisla]ia na]ional` permite societ`]ilor din sectorul privat s` deverseze apele uzate
industriale de[i calitatea acestora este sub standardele cerute. Aceast` excep]ie este
acordat` cu condi]ia implement`rii unui program de conformare \ntr-o anumit`
perioad` de timp. Totu[i, legisla]ia din Romania permite operatorilor locali [i
autorit`]ilor locale de gospod`rire a apelor s` impun` limite mai stricte \n ceea ce
prive[te calitatea apei uzate deversate decåt cele prev`zute \n respectivele norme.
Acest drept de a impune limite mai stricte are adesea ca rezultat programe de
conformare nerealiste pentru societ`]ile din sectorul privat, iar \n caz de
neconformitate se aplic` penalit`]i.
Recomand`rile FIC

Legea trebuie schimbat` astfel \ncåt autorit`]ile centrale s` fie singurele responsabile cu stabilirea limitelor privind calitatea apei uzate deversate.
Trebuie elaborate, prin consultarea cu grupurile industriale, norme specifice de
calitate a apei uzate deversate pentru fiecare sector industrial. Aceast` abordare a
fost aplicat` cu succes \n cåteva ]`ri ale Uniunii Europene ca Germania, Cehia,
Slovacia [i Slovenia.
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Corup]ia
7.1 PROGRESE |NREGISTRATE

|n 2003, Romånia a adoptat un pachet important de legi anticorup]ie, care
reglementeaz` pentru prima dat` conflictul de interese al persoanelor care de]in
func]ii de conducere \n stat. De asemenea, s-a \nfiin]at o Autoritate Na]ional` de
Control (ANC).
|n general, legisla]ia anticorup]ie din Romånia este complex` [i \n mare m`sur`
aliniat` la acquis-ul comunitar al UE.

7.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

Corup]ia este o problem` serioas` [i de net`g`duit \n Romånia, dup` cum relev`
numeroase studii [i rapoarte ale unor reputabile institu]ii [i organiza]ii
interna]ionale. FIC este convins c` reducerea corup]iei va \mbun`t`]i climatul de
afaceri din Romånia, va accelera ritmul tranzi]iei, va cre[te nivelul investi]iilor
str`ine directe [i va facilita procesul de aderare la UE.
Rezolu]ia din martie 2004 a Parlamentului European cu privire la progresul
\nregistrat de Romånia \n procesul de aderare men]ioneaz`:

Parlamentul European

,,Parlamentul European […] consider` c` \n ciuda progresului \ntr-un num`r de
domenii, \n prezent Romånia se confrunt` cu serioase dificult`]i \n \ndeplinirea
cerin]elor Criteriilor de la Copenhaga; finalizarea negocierilor pentru aderare la
sfår[itul lui 2004 [i dobåndirea statutului de membru \n 2007 nu vor fi posibile decåt
dac` Romånia aplic` pe deplin […] m`suri anticorup]ie, \n special adresåndu-se
corup]iei la nivel politic [i implementånd legi anticorup]ie, […]”

Comisia European`

Temeri cu privire la corup]ie au fost de asemenea exprimate \n Raportul de ]ar` al
Comisiei Europene din (octombrie) 2004:
,,Studii [i evalu`ri efectuate atåt de c`tre organiza]iile na]ionale cåt [i de cele
interna]ionale confirm` c` fenomenul corup]iei r`måne o problem` serioas` [i larg
r`spåndit` \n Romånia care afecteaz` aproape toate domeniile societ`]ii. Nu s-a
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\nregistrat nici o reducere a nivelurilor de percep]ie a corup]iei, iar num`rul de
urm`riri penale \ncheiate cu succes r`måne sc`zut, \n special privind corup]ia la
nivel \nalt.”
Transparency International

|ncepånd cu 1995, organiza]ia Transparency International a publicat \n fiecare an un
raport privind Indicele de Percep]ie al Corup]iei (IPC). IPC se bazeaz` pe 18
analize [i clasific` 146 de ]`ri din punctul de vedere al gradului \n care corup]ia este
perceput` ca existånd la nivelul persoanelor publice oficiale [i al politicienilor.
|ncepånd din anul 1997, Romånia a fost printre cele mai slab clasate ]`ri din regiune
[i \n mod constant ultima dintre ]`rile candidate la aderare. Ea este clasat` a 87-a \n
cel mai recent raport (2004), cu un scor IPC de 2,9 din 10, similar cu cele ale
Republicii Dominicane [i Iranului [i dup` Mongolia [i Senegal. Toate ]`rile membre
ale UE, inclusiv cele 10 admise \n 2004 precum [i ]`rile candidate la aderare au
scoruri mult mai bune.

Banca Mondial`
[i Banca European` pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare

Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD)
elaboreaz` Studii asupra Mediului de Afaceri [i Performan]elor Companiilor
(BEEPS) la fiecare trei ani. Studiul include 6.000 de companii din 26 de ]`ri din
regiune. Pentru a evalua aspectele guvernan]ei economice, inclusiv corup]ia [i
modul de aplicare a legii, BEEPS cere companiilor s` evalueze m`sura \n care
mediul de afaceri le creeaz` obstacole \n activitate [i \n dezvoltarea afacerilor.
Pentru Romånia, studiile BEEPS din 1999 [i 2002 au ar`tat c` mai mult de 35%
dintre societ`]i cheltuiesc peste 2% din totalul veniturilor pentru mituirea
func]ionarilor publici. Aceste statistici sunt similare celor din Albania, Azerbaidjan,
Georgia, Kazahstan, Moldova, Republica Kirgiz`, Tadjikistan [i Ucraina. Din 1999
pån` \n 2002, nu s-a \nregistrat o \mbun`t`]ire vizibil`.

Serviciile de Consultan]` pentru
Investi]iile Str`ine (FIAS)

Sondajul privind Costurile administrative [i legale ale barierelor administrative
pentru investi]ii, efectuat cu ajutorul Serviciului de Consultan]` pentru Investi]ii
Str`ine al B`ncii Mondiale (FIAS), a identificat corup]ia [i mita ca obstacole majore
pentru investi]iile str`ine. \n privin]a procedurii de autorizare, cel mai \nalt nivel al
corup]iei exist` \n domeniul importului/exportului [i al construc]iilor. Nivelul
corup]iei pentru procedurile vamale \n Romånia este semnificativ mai mare decåt \n
alte ]`ri din regiune, cum ar fi Bulgaria, Macedonia sau Letonia.

Recomand`rile FIC

De[i legisla]ia anticorup]ie din Romånia este bine elaborat`, aceasta trebuie aplicat`
pe scar` larg` [i uniform.
Eforturi suplimentare trebuie depuse pentru asigurarea independen]ei, eficien]ei [i
credibilit`]ii Parchetului Na]ional Anticorup]ie. De asemenea, acesta trebuie s` \[i
concentreze resursele pentru investigarea corup]iei la nivel \nalt.
Un efort pe termen lung trebuie f`cut pentru eliminarea corup]iei din administra]ia
public` prin urm`toarele m`suri:
a) cre[terea salariilor: acest lucru poate fi par]ial \ndeplinit prin reducerea
num`rului de func]ionari publici;
b) eliminarea puterilor discre]ionare excesive;
c) adoptarea ac]iunilor punitive pentru \nc`lc`ri ale legii;
d) monitorizarea mai apropiat` [i eficien]a a averilor persoanelor oficiale [i a
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posibilelor conflicte de interese prin: (i) alinierea legisla]iei privind conflictul de
interese cu practicile UE; (ii) introducerea sanc]iunilor pentru declara]ii de avere
incomplete sau incorecte; (iii) certificarea transferului de bunuri c`tre rude; (iv)
reducerea perioadei de desf`[urare a procesului probatoriu pe baza c`ruia poate fi
demarat` o anchet` care s` stabileasc` dac` bunurile au fost ob]inute ilegal; [i (v)
crearea legisla]iei care s` permit` investiga]iile cu privire la discrepan]ele dintre
veniturile func]ionarilor oficiali [i averile acestora.
Romania ar trebui s` adere la Conven]ia OCDE din 1997 privind Combaterea Mituirii
Func]ionarilor Publici Str`ini \n Tranzac]iile Comerciale Interna]ionale [i s` adopte
legisla]ia aplicabil`. Aceasta conven]ie se refer` la cei care dau mit`.
,,Principiile de Afaceri pentru Combaterea Mitei” promovate de c`tre Transparency
Interna]ional [i Social Accountability International, ar trebui adoptate, precum [i
codul de conduit` a celor mai bune practici. Acest cadru anti-mit` a fost creat \n mod
colectiv de c`tre companii, institu]ii financiare interna]ionale, NGO-uri [i sindicate.
Ele promoveaz` cele mai bune practici de afaceri [i managementul riscului [i
urmare[te interzicerea mitei \n orice forme.
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