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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
100 de membri, ale c`ror investi]ii cumulate \n Romånia dep`[esc 16 miliarde Euro.
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.
Aceast` Carte Alb` este rezultatul muncii depuse de grupurile de lucru FIC,
conduse de obicei de un membru al Bordului [i cuprinzånd participan]i voluntari
dintre membrii FIC. Directori generali ai companiilor membre FIC se \ntålnesc \n
cadrul grupurilor de lucru pentru a discuta probleme 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 fac recomand`ri de
\mbun`t`]ire a mediului de afaceri. Membrii grupurilor de lucru FIC au \ntålniri
periodice cu \nal]i oficiali romåni, membri ai Guvernului, pentru a-[i expune
punctele de vedere. Din ce \n ce mai des, Guvernul solicit` FIC s` ofere comentarii
la proiecte de legi sau reglement`ri. Recomand`rile FIC, al c`ror obiectiv este de a
reprezenta nu numai interesele investitorilor 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~

Aderarea Romåniei la UE la data de 1 ianuarie 2007 a fost o recunoa[tere a progresului \nregistrat \n mediul de afaceri \n ultimii ani. Procesul de privatizare, fluxul de
investi]ii str`ine directe, inclusiv opera]iunile „greenfield”, cre[terea puternic` a
PIB [i dezvoltarea clasei mijlocii sunt considerate de FIC drept principalii factori din
spatele evolu]iei pozitive. Cu toate acestea, mai exist` \nc` provoc`ri semnificative
\n ceea ce prive[te situa]ia economic` [i aspectele structurale, iar investitorii str`ini
continu` s` fie dezam`gi]i de ritmul reformelor structurale.
Capacitatea administra]iei de a gestiona proiecte, de a stabili strategia pe termen
mediu pentru priorit`]ile sale, precum [i de a beneficia \n totalitate de fondurile UE
disponibile, nu s-a \mbun`t`]it semnificativ. Lipsa unei infrastructuri de calitate, \n
special a drumurilor, autostr`zilor [i c`ilor ferate, va reprezenta un handicap pentru
companii [i un obstacol \n calea dezvolt`rii economice per ansamblu. Aceste
proiecte ar trebui considerate de maxim` prioritate.
|n plus, lupta \mpotriva corup]iei [i capacitatea sistemului judiciar de a se ocupa de
aceast` problem` \ntr-un mod transparent au fost puse \n pericol de imixtiunile
politice.
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INTRODUCERE

Nu \n ultimul rånd, comunicarea constructiv` [i eficient` dintre investitorii str`ini
[i autorit`]i continu` s` fie dificil de implementat, \n ciuda bun`voin]ei ambelor
p`r]i. Dialogul social la nivel na]ional este forumul legitim unde cele trei p`r]i:
guvernul, sindicatele [i patronatele ar trebui s` se consulte [i s` poarte negocieri,
atunci cånd este cazul, \ntr-o manier` profesional` [i institu]ionalizat`.
Aceste provoc`ri au devenit critice \n contextul situa]iei interna]ionale actuale.
Criza economic` [i financiar` a ajuns acum [i \n Romånia. Majoritatea agen]iilor de
rating, anali[tii interna]ionali [i institu]iile financiare interna]ionale
consider` c` recesiunea nu poate fi evitat`. Semnele unei deterior`ri rapide a
situa]iei financiare [i economice sunt deja vizibile.
Prin urmare, este esen]ial ca autorit`]ile s` fie con[tiente de gravitatea situa]iei [i
s` implementeze \mpreun` cu Banca Central` [i institu]iile financiare
interna]ionale un plan coerent [i credibil pentru a sprijini activit`]ile economice
interne.
Prezenta Carte Alb` actualizeaz` recomand`rile noastre cu privire la diferitele
probleme pe care le-am analizat. Obiectivul principal al FIC este de a contribui la
dezvoltarea unui mediu de afaceri cåt mai eficient, \n cadrul unei responsabilit`]i
sociale puternice [i a unei dezvolt`ri durabile, pentru a-[i mul]umi membrii, pentru
a atrage noi investitori str`ini [i pentru a accelera integrarea economic` a
Romåniei \n structurile UE.
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REGIMUL FISCAL

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

|n ultimii ani, mediul fiscal romånesc s-a \mbun`t`]it prin reducerea impozitelor
datorate de firme [i persoane fizice, precum [i printr-o mai mare transparen]`.
Armonizarea sistemului fiscal al ]`rii cu legisla]ia UE a contribuit la stabilitatea pe
termen lung prin faptul c` sistemul fiscal romån a devenit mai previzibil. |n anul
2008, legisla]ia fiscal` romån` a fost modernizat` prin adoptarea Normelor de
stabilire a detaliilor documenta]iei necesare pentru intocmirea dosarelor pre]urilor
de transfer. Normele cuprind de asemenea [i prevederi \n leg`tur` cu Acordurile de
Pre] \n Avans (APA).
Procesul consultativ dintre investitori [i autorit`]i a fost \mbun`t`]it de la \nceputul
anului 2008, prin organizarea unor grupuri de lucru comune care implic` membri
FIC [i Ministerul Finan]elor Publice (MF). Participan]ii au considerat c`, \n mare,
acestea au fost un succes. Prin urmare, FIC recomand` ca acest experiment s` fie
repetat [i extins pentru a include [i alte entit`]i guvernamentale, cum ar fi Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal` (ANAF).
FIC recomand` trei m`suri de simplificare \n leg`tur` cu TVA: a) reintroducerea
m`surilor de simplificare (introduse \n anul 2007 [i anulate \ncepånd cu 1 ianuarie
2008) pentru societ`]ile de construc]ii [i societ`]ile implicate \n activit`]i
imobiliare; b) reintroducerea sistemului care s-a aplicat de la 1 ianuarie pån` la 15
aprilie 2007, care permitea ca plata TVA pentru bunurile importate din afara UE s`
fie amånat` pån` cånd acestea ajungeau la destinatarul lor final din Romånia sau din
alt stat membru UE; c) extinderea posibilit`]ii de a constitui grupuri de TVA pentru
to]i contribuabilii.
FIC recomand` de asemenea urm`toarele m`suri generale pentru simplificarea sistemului fiscal [i pentru stimularea investi]iilor: a) introducerea grupurilor de
impozit pe profit; b) reducerea [i plafonarea contribu]iilor de asigur`ri sociale; c)
exceptarea de la plata impozitului în România pentru fondurile de investi]ii cu sediul în str`in`tate; d) introducerea deductibilit`]ii integrale pentru cheltuielile
rezultate din înstr`inarea debitelor nerecuperate c`tre societ`]i specializate în
recuperarea crean]elor, precum [i pentru cheltuielile rezultate din casarea
stocurilor [i a mijloacelor fixe.
Autorit`]ile fiscale trebuie s` ia m`suri pentru a asigura ramburs`ri prin mijloace
electronice pentru societ`]ile [i persoanele fizice care sunt eligibile [i nu ar trebui
s` creeze obstacole birocratice sau \ntårzieri inutile.
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FLEXIBILITATEA PIE}EI MUNCII

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

În ultimii doi ani s-a înregistrat o lips` semnificativ` a for]ei de munc` în sectoare
cheie, ca urmare a cre[terii economice [i pentru c` aderarea României la UE a încurajat o mai mare migrare a for]ei de munc`. În consecin]`, a existat o presiune
puternic` pentru cre[terea salariilor, f`r` cre[teri corespondente ale productivit`]ii.
Multe companii s-au confruntat cu o rat` foarte mare a fluctua]iei de personal.
FIC apreciaz` reducerea contribu]iilor la asigur`rile sociale \n anul 2008 [i
recomand` m`suri suplimentare pentru a facilitata angajarea de personal nou de
c`tre angajatori. Legisla]ia actual` prin care concedierea personalului incompetent
este foarte dificil` reprezint` un factor important de descurajare a recrut`rii.
Prin urmare, \n opinia FIC, concedierea din motive de performan]` slab` ar trebui s`
fie mai u[or de efectuat, iar angajatorii ar trebui s` poat` s` fac` evalu`ri pe baza
sistemelor proprii de evaluare. FIC recomand` de asemenea c` ar trebui eliminate
restric]iile suplimentare privind concedierea membrilor de sindicat pentru activit`]i
care nu au leg`tur` cu activitatea sindical`. |n timp ce aderarea la UE a facilitat
angajarea de cet`]eni UE, procedurile pentru acordarea permiselor de reziden]` [i
de munc` cet`]enilor non-UE, precum [i recunoa[terea diplomelor continu` s` fie
un proces complex [i ar trebui simplificate.
|n plus, FIC recomand` urm`toarele m`suri pentru a stimula pia]a muncii: a) s` se
permit` angajatorilor s` \ncheie contracte „work on call” (contracte de munc`
intermitente) pe baza unor tarife orare, urmånd cele mai bune practici UE; b) s`
acorde angajatorilor mai mult` flexibilitate \n privin]a stabilirii
perioadelor de prob` pån` la [ase luni \n cazul func]iilor de conducere; c) s` se
permit` angajatorilor s` stabileasc` perioade de preaviz mai lungi decåt perioada
actual` de 30 de zile definit` \n Codul Muncii. Pentru angaja]ii cu func]ii de
conducere ar trebui s` fie posibil` o perioad` de preaviz pån` la [ase luni.
FIC recomand` reformarea legisla]iei actuale privind sindicatele [i contractul
colectiv de munc`, astfel \ncåt s` se introduc` obliga]ia ca un sindicat s` includ` cel
pu]in o treime din for]a de munc` a \ntreprinderii \nainte ca acesta s` poat` fi
considerat reprezentativ. |n plus, FIC \ncurajeaz` o reducere considerabil` a
birocra]iei aferente angaj`rii.
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MEDIU

FONDUL DE MEDIU

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

Trebuie acordate stimulente pentru realizarea obiectivelor de valorificare [i
reciclare a de[eurilor, \ncurajånd astfel societ`]ile din sectorul privat s` \[i
\ndeplineasc` obliga]iile. Trebuie alocate fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii
necesare pentru \mbun`t`]irea proceselor de valorificare [i reciclare a de[eurilor,
precum [i pentru crearea unor sisteme de colectare selectiv` a de[eurilor [i de
sortare a acestora, acolo unde colectarea separat` nu este eficient` din punct de
vedere economic.
O nou` tax` de mediu trebuie impus` pentru depozitele de de[euri, \n vederea
\ncuraj`rii colect`rii selective/sort`rii corespunz`toare a de[eurilor [i a reducerii
cantit`]ii de de[euri depozitate \n prezent, dar care pot fi reciclate [i valorificate.
Trebuie impuse sanc]iuni autorit`]ilor locale pentru ne\ndeplinirea obliga]iilor de
colectare selectiv` a de[eurilor la nivel local.
Administra]ia Fondului pentru Mediu trebuie s` publice pe site-ul s`u oficial o list`
cu societ`]ile care au obliga]ia de raportare a realiz`rii obiectivelor, conform legii
Fondului de Mediu (de exemplu, \n cazul de[eurilor din ambalaje: produc`torii [i
importatorii de m`rfuri ambalate [i ambalaje de unic` folosin]`).

GESTIONAREA DE{EURILOR
AMBALAJE {I DE{EURI PROVENITE DIN
AMBALAJE (ADA)

Pentru \mbun`t`]irea acurate]ei statisticilor [i transparen]ei cu privire la cantitatea
de ambalaje introduse pe pia]`, se recomand` \n mod special revizuirea procedurilor
de raportare [i o verificare mai strict` din partea autorit`]ilor responsabile a
modului de raportare.
Trebuie evitat „sistemul depozit” din moment ce acesta nu s-a dovedit benefic ca
m`sur` de protec]ie a mediului.
Pentru respectarea programului privind realizarea obiectivelor ADA, trebuie
acordat` prioritate consolid`rii capacit`]ii administrative la nivel regional [i local [i
asigur`rii coordon`rii \ntre diferite autorit`]i.
Trebuie \mbun`t`]it` informarea publicului cu privire la problemele de mediu, \n
special pentru a \ncuraja utilizarea sistemului de colectare selectiv` a de[eurilor
(de exemplu, ar trebui introdus \n programa [colar` un curs obligatoriu de educa]ie
\n privin]a protec]iei mediului).
Ar trebui \ncurajate metode alternative de reciclare atåt a sticlei albe, cåt [i a celei
colorate (de exemplu, ar trebui introdus în programa [colar` utilizarea \n construc]ii
a sticlei care trebuie reciclat` [i includerea acestei metode \n criteriile de selec]ie
pentru achizi]ii publice).

DE{EURILE DE ECHIPAMENTE
ELECTRICE {I ELECTRONICE (DEEE)

Autorit`]ile locale trebuie s` se implice mai mult \n vederea asigur`rii unor puncte
de colectare eficient` a De[eurilor de Echipamente Electrice [i Electronice
(DEEE), lucrånd \n colaborare cu produc`torii [i firmele colectoare de EEE pentru
\ndeplinirea obliga]iilor de raportare.
Este nevoie de o campanie activ` de informare public` cu privire la problemele
legate de EEE [i DEEE pentru a atrage aten]ia asupra colect`rii, valorific`rii [i
recicl`rii acestor de[euri.
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MEDIU

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

Trebuie acordate fonduri (inclusiv subven]ii) pentru dezvoltarea unui sistem
eficient de colectare a DEEE, precum [i a unor facilit`]i de valorificare [i reciclare
DEEE.
PROBLEME LEGATE DE
SCHIMB~RILE CLIMATICE

Trebuie elaborat` [i publicat` \n regim de urgen]` o metodologie de alocare a
certificatelor de emisii din Rezerva de Nou intra]i pentru perioada 2008-2012,
pentru o implementare complet` a Directivei actuale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser` (EU-ETS).
Metodologia de alocare \n cadrul cerin]elor Schemei UE de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser` (EU-ETS) trebuie dezvoltat` pentru
perioada 2013-2020 \ntr-un mod care s` asigure o competi]ie corect` a industriei
romåne[ti pe pia]a interna]ional` (\n special pentru industriile mari consumatoare
de energie cu emisii mari de carbon, care sunt supuse riscului de relocare).
Se recomand` \n mod special, s` existe o comunicare [i un schimb de informa]ii
transparent cu industriile afectate, înc` din primele etape ale elabor`rii legisla]iei,
astfel \ncåt s` fie \ntocmite planuri realiste de dezvoltare [i prognoze la nivel
na]ional [i s` se poat` acorda aten]ia cuvenit` reducerii la minim a efectelor negative ale legisla]iei privind schimb`rile climatice asupra mediului de afaceri.
Toate p`r]ile interesate (autorit`]i, industrii [i asocia]ii) trebuie s` promoveze
interesele na]ionale \n mod activ [i concertat [i s` se adreseze organiza]iilor
na]ionale [i interna]ionale (\n special reprezentan]ilor institu]iei europene)
\n scopul \mp`r]irii echitabile a sarcinilor \ntre sectoarele economice.
Autorit`]ile trebuie s` convin` asupra unei proceduri realiste de monitorizare
pentru emisiile de CO2 \n leg`tur` cu EU-ETS \n scopul evit`rii costurilor excesive.
Se recomand` \n special un dialog activ cu industriile, pentru a cre[te nivelul de
informare [i pentru a g`si solu]ii practice la problemele \ntålnite, \ns` [i pentru a
ajuta la alinierea diferitelor planuri de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de
ser` (GES) [i a cerin]elor de raportare (de exemplu, factori de emisii la nivel
na]ional).

|NREGISTRAREA, EVALUAREA,
AUTORIZAREA {I RESTRIC}IONAREA
SUBSTAN}ELOR CHIMICE (REACH)

Trebuie stabilit un parteneriat strategic cu industriile afectate pentru a se asigura
eficien]a practic` a mecanismelor de \nregistrare, Evaluare, Autorizare [i
Restric]ionare (REACH).
Autorit`]ile trebuie s` ini]ieze o campanie sus]inut` de informare public`.
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SISTEMUL JURIDIC

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

|n ultimii ani au fost luate unele m`suri pentru a consolida Sistemul Juridic.
|n anul 2006 a fost adoptat un pachet legislativ pentru cre[terea transparen]ei \n
achizi]iile publice, iar \n anul 2007 a fost \nfiin]at` Agen]ia Na]ional` de Integritate
(„ANI“).
|n luna octombrie 2007, Guvernul Romåniei a adoptat un Plan de Ac]iune pentru a
verifica progresul \nregistrat \n raport cu patru criterii: (1) asigurarea unui proces
judiciar mai transparent [i mai eficient; (2) \nfiin]area unei agen]ii de integritate
responsabil` cu verificarea activelor, a incompatibilit`]ilor [i a posibilelor conflicte
de interese; (3) desf`[urarea unor anchete profesionale, obiective \n cazul
posibilelor fapte de corup]ie la nivel \nalt; [i (4) lupta \mpotriva corup]iei, \n special
la nivelul administra]iei locale.
În perioada octombrie 2007 - februarie 2008, Ministerul Justi]iei [i Libert`]ilor
Cet`]ene[ti (MJ) a desf`[urat o campanie public` de propor]ii de con[tientizare a
opiniei publice cu privire la corup]ia de la nivelul administra]iei publice [i a sistemului judiciar. Introducerea tehnicii moderne în instan]ele de judecat`, procuraturi [i
în sistemul penitenciar a îmbun`t`]it transparen]a, securitatea [i eficien]a. Au fost
introduse echipamente pentru audierea martorilor a c`ror identitate poate fi
secretizat`.
Totu[i, România continu` s` aib` o reputa]ie proast` în privin]a corup]iei, ceea ce
afecteaz` imaginea ]`rii de destina]ie a investi]iilor. Numeroase rapoarte elaborate
de ONG-uri reputabile [i de trusturi media atât din România, cât [i din str`in`tate
au comentat natura endemic` a problemei, dar [i neîncrederea generalizat` a
publicului în liderii politici [i încrederea limitat` în sistemul judiciar.
FIC \[i asum` r`spunderea de a aborda aceast` problem` cu foarte mult` seriozitate.
Prin urmare, FIC roag` cele trei puteri ale statului (executiv, legislativ [i juridic):
(1) s` nu mai nege legitimitatea rapoartelor din surse credibile f`r` s` ofere contraargumente; (2) s` nu mai învinov`]easc` pe al]ii pentru faptul c` situa]ia nu s-a
îmbun`t`]it, inclusiv criticile contraproductive la adresa Comisiei UE [i B`ncii
Mondiale, dou` institu]ii care ofer` asisten]` profesional` [i finan]are pentru combaterea corup]iei [i, cel mai important; (3) s` fac` tot ceea ce este necesar pentru a
inversa con]inutul rapoartelor care afecteaz` \ntr-o asemenea m`sur` imaginea
Romåniei.
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GUVERNAN}~ CORPORATIST~

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

Romånia a fost prima ]ar` din Europa Central` [i de Est care a publicat un cod
privind guvernan]a corporatist` (\n anul 2000). Totu[i, de atunci, organele legislative [i de reglementare ale ]`rii nu au oferit \ndrum`ri cu privire la guvernan]a corporatist` pentru toate societ`]ile, [i nici nu au adoptat politici care s` conduc` la o
\ncredere [i cre[tere substan]ial` a pie]elor de capital ale Romåniei. O analiz` a
\nsu[irii de c`tre statele membre UE a recomand`rilor din directiva cu privire la
societ`]i comerciale din data de 25 august 2008 arat` c`, \n timp ce 26 de state
membre au ajuns uniform la o medie de 60-70%, Romånia a r`mas pe ultimul loc, \n
contrast puternic, cu numai 25%, procentajul acesteia reprezentånd mai pu]in de
jum`tate din nivelul oric`rui alt stat membru.
O bun` guvernan]` corporatist` este esen]ial` pentru func]ionarea efectiv` a
activit`]ii [i a pie]elor de capital. Prin urmare, FIC consider` c` trebuie luate m`suri
urgente pentru \mbun`t`]irea cadrului guvernan]ei corporatiste \n Romånia.
Trebuie emis un nou Cod pe baza celor mai bune practici UE. Codul trebuie s`
faciliteze pia]a, f`r` companii de micro-management. Acesta ar trebui s` respecte
statul de drept [i s` exprime \n mod clar divizarea responsabilit`]ilor \ntre organele
de reglementare [i autorit`]ile de aplicare.
Grupuri numeroase [i variate au un interes substan]ial \ntr-un cod bun privind
guvernan]a corporatist`. Acestea includ Bursa de Valori Bucure[ti (BVB), Comisia
Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM), Parlamentul, investitorii institu]ionali,
micii investitorii, angaja]ii, sindicatele, societatea \n general, mediile academice,
auditorii [i avoca]ii.
FIC recomand` întocmirea Codului privind guvernan]a corporatist` al României de
c`tre un grup la care s` participe diverse persoane, care s` includ` un Comitet al
Codului în care niciun participant s` nu poat` exercita o influen]` nejustificat`.
Comitetul Codului ar trebui s` reprezinte pe cât posibil p`r]ile interesate de mai sus.
Codul ar trebui s` se bucure de un consens larg dup` o dezbatere constructiv`, [i,
drept dovad` a acestui consens, toate companiile care sus]in persoanele pentru a
deveni membre în Comitetul Codului ar trebui s` adopte Codul.

8
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SECTORUL ENERGETIC

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

PIA}A ENERGIEI ELECTRICE

Guvernul Romåniei (GR) ar trebui s` sprijine noii juc`tori care intr` pe pia]` \n
sectorul de produc]ie de energie [i de asemenea s` accelereze privatizarea
obiectivelor de produc]ie a energiei, permi]ånd astfel crearea unei concuren]e reale
pe pia]`. Dezvoltarea unei structuri de pia]` care s` poat` \ncuraja concuren]a va
avea o importan]` deosebit`. |n cazul \n care va fi \nfiin]at` o singur` entitate
controlat` de stat care \nglobeaz` to]i furnizorii neprivatiza]i, ar trebui de asemenea
ca autorit`]ile de reglementare independente s` aib` un rol sporit, s` fie liberalizat
sectorul de produc]ie [i s` fie încurajat` constituirea altor juc`tori puternici integra]i care vor echilibra pozi]ia ce revine noii entit`]i. Este de asemenea foarte important pentru o concuren]` real` ca toat` energia pentru pia]a liber` s` fie
alocat` prin platforma Operatorului pie]ei de energie electric` din Romånia
(OPCOM) sau prin alte mecanisme transparente.

PROMOVAREA ENERGIEI
REGENERABILE

Legisla]ia pentru sprijinirea producerii de energie din surse regenerabile ar trebui
\mbun`t`]it` prin crearea unui mecanism de suport pe termen lung (de exemplu,
15-20 ani) [i garantarea unui sistem adecvat de stimulente. Subven]iile trebuie
dirijate \n mod corespunz`tor [i proiectate \n mod inteligent astfel \ncåt Romånia s`
\[i ating` obiectivele din 2020. Este, de asemenea, extrem de important s` se
stabileasc` o responsabilitate legal` clar` pentru promovarea energiei de \nc`lzire [i
de r`cire. Ar trebui analizat` posibilitatea cre`rii unui singur punct de contact pentru toate avizele [i autoriza]iile necesare investi]iilor \n produse regenerabile.
Trebuie accelerate aranjamentele legislative \n vederea facilit`rii investi]iilor \n
re]eaua de transport, \n special \n vederea asigur`rii c` investi]iile pot fi efectuate
f`r` \ntårzierea cauzat` de birocra]ie. |n plus, trebuie elaborate [i aprobate \ntr-un
timp cåt mai scurt reguli eficiente pentru conectarea la re]ea pentru a evita un
num`r mare de cereri f`r` o finan]are garantat`, fapt care conduce la un sistem
supraaglomerat [i la blocarea implement`rii altor proiecte. Trebuie de asemenea
abordat modul de alocare a costurilor aferente conect`rii la re]ea pentru a sprijini
implementarea proiectelor de investi]ii.

POLITICI DE MEDIU {I
GARANTAREA FURNIZ~RII

GR ar trebui s` sprijine utilizarea unui amestec de energie care poate asigura
siguran]a furniz`rilor [i \ndeplinirea obiectivelor UE [i ale Protocolului de la Kyoto
cu privire la emisiile de CO2 (obiectivul etapei a 3-a a UE [i Kyoto: reducerea
emisiilor de CO2 cu 20% pån` \n anul 2020 comparativ cu anul de referin]` 1990) [i
\n acela[i timp s` men]in` pre]uri rezonabile la energie. Sistemul nu se poate baza
doar pe dezvoltarea produselor regenerabile, iar Romånia ar trebui s` ia \n
considerare cre[terea capacit`]ii sale nucleare instalate. Vechile centrale electrice
pe baz` de c`rbune pot de asemenea reduce \n mod semnificativ emisiile de CO2 prin
utilizarea celor mai recente tehnologii [i acest lucru poate fi realizat prin cre[terea
concuren]ei [i a investi]iilor prin privatizarea sectorului producerii de energie.
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SECTORUL ENERGETIC

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

EFICIEN}A ENERGETIC~

Este foarte important ca Guvernul s` investeasc` \n reducerea cererii de energie
prin \mbun`t`]irea eficien]ei energetice. Acest lucru ar trebui realizat prin
introducerea unor tehnologii \mbun`t`]ite [i moderne, precum [i prin modificarea
comportamentului consumatorului. Ar trebui luate m`suri pentru a educa to]i
consumatorii [i pentru a sprijini investi]iile \n eficien]a energetic`. Politicile privind
eficien]a energetic` contribuie de asemenea [i la \ndeplinirea obiectivelor Romåniei
privind energia regenerabil`.
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AGRICULTURA

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII
AGRICOLE PE TERMEN MEDIU {I LUNG

Pentru \mbun`t`]irea stabilit`]ii legisla]iei trebuie definite obiective [i priorit`]i
pentru sectorul agricol [i trebuie preg`tite bugete multianuale.

STIMULENTE PENTRU
ALIPIREA LOTURILOR

Produc]ia agricol` ar trebui ra]ionalizat`. Un set complet de politici care s` includ`
subven]ii directe, precum [i stimulente acordate cooperativelor [i asocia]iilor agricole trebuie introduse urgent pentru a cre[te competitivitatea în agricultur`.

ÎMBUN~T~}IREA
INFRASTRUCTURII AGRICOLE

Ar trebui dezvoltat un sistem modern de iriga]ii utilizånd tehnologie de ultim`
genera]ie [i adaptat necesit`]ilor prezente. Drumurile de acces la terenurile agricole
trebuie modernizate [i trebuie dezvoltate surse alternative de energie. Trebuie
\mbun`t`]it` tratarea apei \n zonele rurale [i ar trebui \mbun`t`]ite [i
sistemele de alimentare cu ap` [i de canalizare.

ORGANIZAREA UNEI CAMPANII
DE INFORMARE EFICIENTE PENTRU
ATRAGEREA DE FONDURI UE

Pentru a realiza o absorb]ie reu[it` a fondurilor UE, trebuie organizat` o campanie
publicitar` profesionist` pentru a explica produc`torilor ce fonduri sunt disponibile,
cum pot fi acestea accesate [i cum se respect` cerin]ele administrative ce trebuie
respectate odat` ce acestea au fost acordate. Trebuie utilizate modelele
antreprenoriale de succes pentru a crea o cerere pentru aceste fonduri din partea
fermierilor [i a procesatorilor. Strategia de comunicare ar trebui s` func]ioneze atåt
la nivel na]ional, cåt [i la nivel local. Comunicarea trebuie efectuat` de companii
profesionale de publicitate.

ÎMBUN~T~}IRI ÎN DOMENIUL
SERVICIILOR VETERINARE (ANSVSA)

ANSVSA [i alte institu]ii ale statului ar trebui s` fie impar]iale, asigurånd aplicarea
\n mod corespunz`tor [i egal la toate nivelurile a legisla]iei UE cu privire la siguran]a
alimentelor. Noile standarde trebuie implementate mai \ntåi la nivel local [i apoi la
nivel na]ional.

LEGISLA}IE COERENT~ CU
PRIVIRE LA ETICHETARE

Legisla]ia european` existent` ar trebui aplicat` \n mod corect. Autorit`]ile romåne
ar trebui s` evite emiterea de legi bazate pe interpretarea lor proprie a legisla]iei UE.
Acest lucru a creat confuzie pentru produc`tori [i consumatori [i a impus de
asemenea modific`ri frecvente ale etichetelor.
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FINAN}AREA EUROPEAN~
{I LEGISLA}IA DE
ÎNCURAJARE A INVESTI}IILOR

Probleme prioritare [i recomand`ri FIC

FIC consider` c` este esen]ial ca Guvernul romån s` realizeze un nivel \nalt de
absorb]ie a fondurilor UE. Romånia este eligibil` pentru sume considerabile din
fonduri UE pentru a ajuta la aproprierea nivelului de trai din Romånia de cel din alte
state membre UE. Aceasta reprezint` o oportunitate istoric` pentru programe ample
de modernizare, de îmbun`t`]ire a infrastructurii, ]ara devenind astfel mai
atr`g`toare pentru investitori, [i permi]ånd societ`]ilor romåne[ti s` concureze mai
eficient \n cadrul Pie]ei Unice Europene.
Finan]are considerabil` din partea UE este disponibil` [i pentru sectorul privat,
reprezentånd oportunit`]i pentru Programe de Parteneriat Public-Privat, care pot
implica sectorul privat de afaceri \n \mbun`t`]irea infrastructurii statului.
Dezvoltarea proiectelor de infrastructur` finan]ate de UE va fi \n special benefic` \n
aceast` perioad` de recesiune economic`. Pån` \n acest moment, atragerea de fonduri UE a avut un nivel sc`zut, atåt \nainte, cåt [i dup` aderare. |n consecin]`,
Guvernul trebuie s` se implice mai mult pentru a se asigura c` aceast` oportunitate
major` de dezvoltare nu este neglijat`. Romånia ar trebui s` aib` ca scop egalarea
sau \mbun`t`]irea ratelor de absorb]ie realizate de cei mai buni juc`tori din ]`rile
care au aderat la UE \n anul 2004.
FIC recomand` asumarea unui program major pentru \mbun`t`]irea infrastructurii
Romåniei, mai ales c` exist` deja unele indicii c` punctele slabe ale
infrastructurii ]`rii au un efect negativ asupra deciziilor investi]ionale. Proiectele de
infrastructur` ar trebui organizate eficient [i ar trebui s` urmeze un program strict,
cu penalit`]i pentru \ntårzieri, astfel \ncåt contractan]ii s` fie ]inu]i responsabili
corespunz`tor fa]` de public.
FIC apreciaz` noua Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului privind stimularea
investi]iilor (OUG nr. 85/2008), considerånd-o un \nceput promi]`tor al adopt`rii
regulamentelor UE privind ajutoarele de stat, cre[terea transparen]ei, \ncurajarea
dialogului cu persoanele interesate [i \mbun`t`]irea activit`]ii noii Agen]ii Romåne
pentru Investi]ii. OUG nr. 85/2008 ar trebui s` reprezinte primul pas c`tre implementarea unor proceduri clare [i transparente de acordare a ajutoarelor de stat companiilor.
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Regimul fiscal

1.1 PROGRESE |NREGISTRATE

|n general, \n ultimii ani, mediul fiscal romånesc s-a \mbun`t`]it prin reducerea
impozitelor datorate de persoanele fizice [i juridice precum [i prin progresele
\nregistrate \n cre[terea transparen]ei decizionale. De la 1 ianuarie 2004, toat`
legisla]ia cu privire la toate taxele [i impozitele majore a fost consolidat` \ntr-o
singur` lege (Codul Fiscal). Introducerea cotei unice de impozitare de 16% pentru
veniturile ob]inute de persoane fizice [i juridice de la 1 ianuarie 2005 a constituit un
pas important \nainte \n atragerea investi]iilor. Cota unic` a dus la cre[terea
veniturilor bugetare datorit` dezvolt`rii economice pe care a generat-o [i de
asemenea datorit` faptului c` o mare parte din economia neagr` [i gri a intrat \n
legalitate. Aderarea Romåniei la UE la 1 ianuarie 2007 a condus la armonizarea
sistemului fiscal al ]`rii cu legisla]ia UE, ceea ce pentru investitori reprezint` un
semnal pozitiv de stabilitate [i consisten]` crescut`.
Reglement`rile privind pre]urile de transfer au fost clarificate, ca urmare a normelor
publicate \n luna februarie 2008, prin care s-a stabilit documenta]ia necesar` pe care
companiile multina]ionale trebuie s` o preg`teasc` pentru a demonstra c` au
aplicat pre]urile pie]ei pentru tranzac]iile \ntre p`r]i afiliate [i nu au transferat \n
mod artificial profitul \n jurisdic]ii \n care se percep impozite mai mici. Legisla]ia
romån` urm`re[te \ndeaproape principiile OECD [i UE \n materie.
Noua legisla]ie romån` cuprinde [i prevederi \n leg`tur` cu Acordurile de Pre] \n
Avans (APA). Acestea sunt foarte utile companiilor care doresc s` beneficieze de
siguran]a pre]urilor de transfer agreate \n avans \mpreun` cu autorit`]ile fiscale,
reducånd astfel considerabil riscul ajust`rilor fiscale.

1.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
1.2.1 Procesul consultativ

La sfår[itul anului 2007, membrii FIC considerau c` procesul consultativ cu
autorit`]ile ar putea fi \mbun`t`]it. Aceast` consultare este important` deoarece
permite consolidarea legisla]iei, pentru a r`spunde atåt nevoilor autorit`]ilor
statului, cåt [i celor ale comunit`]ilor de afaceri. De cele mai multe ori, legisla]ia
fiscal` a fost adoptat` \n regim de urgen]`, ceea ce a f`cut ca membrii FIC s` nu aib`
suficient timp pentru a putea s` \[i aduc` o contribu]ie semnificativ`. Ca r`spuns la
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REGIMUL FISCAL

preocuparea exprimat` de membrii FIC, Ministerul Finan]elor Publice (MF) a luat
m`suri pentru a \mbun`t`]i procesul consultativ prin crearea de grupuri de lucru
formate din oficiali din cadrul Ministerului [i reprezentan]i ai sectorului privat
pentru a discuta fiecare sec]iune din Codul Fiscal [i normele aferente acestuia.
Acesta a fost un pas pozitiv, foarte important, iar membrii FIC care au f`cut parte din
grupurile de lucru au considerat c`, \n mare, au beneficiat de o ocazie important` de
a-[i folosi experien]a pentru a contribui la procesul legislativ.
Recomand`rile FIC

FIC apreciaz` eforturile MF de a \mbun`t`]i procesul consultativ cu mediul de
afaceri [i consider` c` acest lucru va avea rezultate pozitive pentru comunitatea de
afaceri [i pentru autorit`]ile statului. Prin urmare, FIC recomand` ca acest proces
s` continue [i s` fie dezvoltat astfel \ncåt s` aib` loc un dialog continuu cu scopul
cre`rii unei legisla]ii de calitate, care s` serveasc` atåt interesul investitorilor, cåt [i
al autorit`]ilor statului. |n plus, acest proces consultativ ar trebui l`rgit pentru a
include [i alte autorit`]i ale statului, cum ar fi Agen]ia Na]ional` de Administrare
Fiscal` (ANAF). FIC recomand` implementarea pe scar` mai larg` a prevederilor
Legii 52/2003 (Legea privind transparen]a decizional` \n administra]ia public`).
Aceast` lege ofer` p`r]ilor interesate posibilitatea de a face comentarii asupra
proiectelor de lege \nainte ca acestea s` fie adoptate. De[i FIC \n]elege c` uneori
autorit`]ile trebuie s` reac]ioneze prompt pentru a proteja colectarea
veniturilor statului, este de p`rere c` men]inerea stabilit`]ii legisla]iei fiscale poate
aduce avantaje importante. |n consecin]`, \ncuraj`m aplicarea mai eficient` a articolului 4 din Codul Fiscal care prevede c` pot fi aduse modific`ri Codului Fiscal
numai printr-o lege, c` ele ar trebui s` intre \n vigoare numai de la data de
1 ianuarie a anului fiscal urm`tor [i c`, de obicei, trebuie anun]ate cu cel pu]in [ase
luni \nainte.

1.2.2 Legisla]ia privind TVA

M`surile speciale privind plata TVA de c`tre firmele de construc]ii [i cele implicate
\n tranzac]ii imobiliare introduse \n 2007 (prin articolul 160 al Codului Fiscal) au
fost anulate \ncepånd cu 1 ianuarie 2008 prin Ordonan]a de Urgen]` (OUG) nr.
106/2007. M`surile de simplificare se aplicau lucr`rilor de construc]ie [i
opera]iunilor de vånzare a cl`dirilor sau a p`r]ilor de cl`diri, precum [i oric`ror
tranzac]ii ce implicau orice tip de teren pentru care se aplic` TVA.
La sfår[itul lunii martie 2007, Guvernul a adoptat OUG nr. 22/2007 pentru a anula
multe dintre schimb`rile f`cute de la 1 ianuarie 2007 privitor la \ncasarea TVA pentru importurile din afara UE. |ntre 1 ianuarie 2007 [i data intr`rii \n vigoare a
Ordonan]ei era posibil` amånarea pl`]ii TVA pån` ce bunurile importate ajungeau la
destinatarul final, fie \n Romånia, fie \ntr-un alt stat membru UE. Aceast` reform` de
scurt` durat` a oferit Romåniei unul dintre cele mai favorabile regimuri de TVA din
UE. A conferit importatorilor avantaje semnificative \n privin]a fluxului de numerar,
\ncurajånd investi]iile str`ine [i a fost \n special benefic` firmelor care transportau
bunuri \n alte state membre UE, transformånd Romånia \ntr-un punct atractiv de
intrare pe Pia]a Unic` European`. }`rile \nvecinate nu folosesc un astfel de sistem,
ci \ncaseaz` TVA la grani]` sau solicit` garan]ii, ceea ce \nseamn` c` Romånia a fost
mai competitiv`. Dac` ar fi fost p`strate noile m`suri, tranzitul de bunuri pe
teritoriul Romåniei ar fi putut duce la o important` cre[tere a economiei locale \n
zone precum Constan]a, [i ar fi ajutat companiile de transport din Romånia.
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FIC recomand` ca atunci cånd OUG 106/2007 va fi prezentat` Parlamentului pentru
a fi aprobat` ca lege s` se reintroduc` m`surile simplificate.
FIC recomand` de asemenea revocarea OUG 22/2007 [i reintroducerea sistemului
care a fost aplicat de la 1 ianuarie pån` la 15 aprilie 2007, pentru a permite ca plata
TVA pentru bunurile importate din afara UE s` fie amånat` pån` cånd acestea ajung
la destinatarul lor final din Romånia sau din alt stat membru UE f`r` solicitarea
pl`]ii unei garan]ii la vam`. Pe termen lung, acest lucru ar cre[te veniturile bugetului de stat, pentru c` acesta ar produce oportunit`]i pentru cre[terea traficului de
tranzit al bunurilor din afara UE a c`ror destina]ie final` este \ntr-un alt stat
membru UE.

1.2.3 Contribu]iile de asigur`ri sociale

FIC apreciaz` reducerile din ultimii ani ale contribu]iilor de asigur`ri sociale.
Totu[i, pl`]ile aferente contribu]iilor sunt \nc` destul de ridicate [i reprezint` o
cheltuial` important` pentru angajatori. Acest lucru poate descuraja investi]iile pe
teritoriul Romåniei, mai ales avånd \n vedere cre[terea mare a costului for]ei de
munc` din ultimii ani. MF a recunoscut c` reducerea impozitelor pe venit [i
introducerea cotei unice de 16% de la \nceputul anului 2005 au generat venituri
suplimentare la bugetul de stat pentru c` a fost \ncurajat` dezvoltarea [i o bun`
parte din economia gri a intrat \n legalitate. FIC consider` c` sc`derea
contribu]iei de asigur`ri sociale ar putea avea acela[i succes, ceea ce ar putea cre[te
veniturile diferitelor bugete de asigur`ri sociale. Acest lucru ar \ncuraja investi]iile,
ar \ncuraja companiile s` fac` noi angaj`ri. De asemenea, acest lucru i-ar determina
pe angajatori s` angajeze personalul \n baza unui contract de munc` formal cu
contribu]ii complete la asigur`rile sociale, decåt s` foloseasc` alte structuri, cum ar
fi plata prin intermediul micro\ntreprinderilor, evitånd astfel contribu]iile de
asigur`ri sociale.

Recomand`rile FIC

FIC recomand` ca nivelul contribu]iilor de asigur`ri sociale s` fie redus.
Posibilitatea reintroducerii unui plafon al contribu]iilor ar trebui de asemenea luat`
\n considerare.

1.2.4 Impozitarea profiturilor realizate
din cå[tiguri pe pia]a de capital de
c`tre fonduri de investi]ii str`ine

|n prezent, legisla]ia cu privire la impozitarea acestor fonduri este neclar`,
conducånd la confuzii [i descurajånd investi]iile de acest tip. Cu toate c` o
Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului recent` (OUG 705/16 octombrie 2008) a scutit
de la impozitare fondurile de investi]ii straine care nu sunt persoane juridice,
modificarea nu se aplic` persoanelor juridice cu sediul \n str`in`tate (care vor
beneficia de scutire de impozit numai \n anul 2009). Ordonan]a creeaz` de
asemenea multe incertitudini, de exemplu posibilitatea ca impozitul romån cu
re]inere la surs` de 16% s` se aplice pentru dividende [i dobånda ob]inut` de la un
pl`titor romån.

Recomand`rile FIC

Aceste fonduri ar trebui s` fie scutite \n \ntregime de la plata impozitului, iar
legisla]ia ar trebui s` specifice clar acest lucru. |n majoritatea statelor UE, fondurile
de investi]ii care achizi]ioneaz` investi]ii pe pia]a local` de capital [i pl`tesc toate
impozitele \n ]ara \n care \[i au sediul [i nu pl`tesc impozit separat \n fiecare ]ar` \n
care investesc. Cu toate acestea, dac` este considerat` necesar` impozitarea de
c`tre Romånia a acestor cå[tiguri, atunci m`surile pentru \nregistrare [i plat` ar
trebui s` fie cu mult mai clare [i mai simple decåt sunt \n prezent.
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Mai exact, prevederile Codului Fiscal cuprinse \n articolele 30(3) [i 30(4) din Titlul
II [i articolul 67(3) din Titlul III, precum [i punctul 96 din Norme sunt neclare [i
contradictorii \n multe aspecte. Impunerea de impozite pe dobånzi [i pe dividende
pl`tite fondurilor str`ine care nu sunt \nfiin]ate ca persoane juridice pot fi v`zute ca
discriminatorii [i \n contradic]ie cu libert`]ile fundamentale UE, din moment ce
tratamentul fondurilor de investi]ii romåne pare s` fie mai favorabil.
Sistemul de impozitare a cå[tigurilor de capital realizate de companii care nu au
sediul \n Romånia (ceea ce de obicei presupune numirea unui reprezentant fiscal
romån) este extrem de birocratic [i greoi, punånd serioase piedici [i bariere \n calea
atragerii de capital str`in pe pia]a bursier` din Romånia.
Practic, cå[tigurile realizate de statul romån din astfel de impozite sunt foarte mici
[i, cum o pia]` de capital s`n`toas` este o component` cheie pentru o economie
modern` puternic`, FIC recomand` cu t`rie ca acest sistem s` urmeze cele mai bune
practici UE.
1.2.5 Grupurile de TVA
[i impozit pe profit

Grupul de TVA a fost introdus la \nceputul anului 2007 pentru marii contribuabili
prin articolul 127(8) din Codul Fiscal. Acesta a fost un pas pozitiv pentru
simplificarea administr`rii fiscale pentru societatile afiliate. Cu toate acestea, \n
practic`, foarte pu]ine companii se \ncadreaz` \n categoria marilor contribuabili.

Recomand`rile FIC

Grupul de TVA ar trebui extins pentru a acoperi to]i contribuabilii, iar grupul de
impozit pe profit ar trebui introdus indiferent dac` exist` sau nu consolidare
contabil`. Acest lucru ar reduce povara administrativ` a multor companii [i ar
contribui la dezvoltarea economic`. Aceast` m`sur` poate aduce beneficii atåt pentru autorit`]ile fiscale, cåt [i pentru companii. Pentru autorit`]ile fiscale, analiza
profiturilor ar fi simplificat`, \n special \n ceea ce prive[te TVA. Pentru investitori,
ar elimina distorsiunile survenite ca urmare a imposibilit`]ii de a compensa
pierderile cu profiturile, ar simplifica obliga]iile de depunere, ar elimina TVA din
tranzac]iile dintre filiale \n cadrul aceluia[i grup [i ar crea, \n general, un mediu
fiscal mai atr`g`tor pentru investitori.

1.2.6 Facturarea electronic`

De[i este permis` conform Codului Fiscal, regulamentele sunt \nc` neclare \n ceea
ce prive[te aspectele practice ale factur`rii electronice (condi]ii ce trebuie
\ndeplinite, raport`ri multiple [i aprob`ri din partea autorit`]ii de reglementare \n
comunica]ii – ANRCTI). Pe de alt` parte, se pare c` facturarea electronic` nu este
permis` pentru opera]iunile care nu sunt efectuate \n Romånia, conform Codului
Fiscal romån.
Situa]ia este complicat` [i mai mult de Legea 260/2007 privind \nregistrarea
opera]iunilor comerciale prin mijloace electronice. Aceast` lege propune noi
formalit`]i care dep`[esc cerin]ele pentru facturarea electronic` stabilite \n
Directiva UE 112/2006. |n plus, multe dintre formalit`]ile de raportare nu au fost
reglementate de c`tre MF pån` \n acest moment, f`cånd procedura de facturare
electronic` dificil de aplicat \n practic`.

Recomand`rile FIC

16

Consiliul Investitorilor Str`ini

Companiile ar trebui \ncurajate s` emit` facturi electronice. Acest lucru le-ar ajuta
s`-[i dezvolte afacerile, ceea ce ar conduce de asemenea la o cre[tere a veniturilor
la bugetul de stat. Legea 260/2007 ar trebui modificat` pentru a fi \n conformitate cu
Directiva UE 112/2006.
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1.2.7 Crean]e neperformante

Vånz`rile de crean]e neperformante sunt \nc` sanc]ionate de autorit`]ile fiscale,
deoarece se pare c` autorit`]ile fiscale consider` cheltuielile \nregistrate (partea
care nu a f`cut anterior obiectul unui provizion) nedeductibile \n cazul \n care
aceste crean]e neperformante nu sunt våndute unei b`nci sau unei institu]ii
financiare nebancare specializate.

Recomand`rile FIC

Vånz`rile de crean]e neperformante c`tre companiile specializate \n recuperare ar
trebui clar recunoscute de c`tre Codul Fiscal prin recunoa[terea deductibilit`]ii
complete a cheltuielii \nregistrate, chiar dac` crean]ele neperformante sunt våndute
c`tre societ`]i de recuperare care nu sunt autorizate ca institu]ii financiare
nebancare (avånd \n vedere c` nu toate companiile de recuperare trebuie s` fie
institu]ii financiare nebancare).
Deductibilitatea cheltuielilor rezultate din crean]ele neperformante ar trebui expres
recunoscut` nu numai pentru crean]ele comerciale, ci [i pentru cele din crean]ele
neperformante care rezult` din activit`]ile de creditare efectuate de b`nci [i de alte
institu]ii financiare pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii.

1.2.8 Deductibilitatea
pierderilor de inventar

Multe companii, \n special cele care desf`[oar` activit`]i cu bunuri de consum
perisabile, se confrunt` cu pierderi pe inventar. |n domeniul alimentar [i
farmaceutic \n special, firmele sunt obligate s` caseze produsele, fie pentru c` a
expirat termenul de vånzare a produsului, fie pentru c` produsul s-a deteriorat [i
poate pune \n pericol siguran]a consumatorului, fie din alte motive legate de
calitate. |n aceast` privin]`, legea fiscal` din Romånia este prea restrictiv` [i, \n
general, spre deosebire de majoritatea celorlalte ]`ri, nu permite companiilor s`
solicite reducerea impozitelor pentru bunuri de inventar sau alte bunuri depreciate
pentru motivele de mai sus, sau chiar pentru orice alt motiv.
Reglement`rile din Codul Fiscal privind impozitul pe profit sunt mai restrictive din
acest punct de vedere decåt cele privind TVA. Deducerile din impozitul pe profit nu
sunt permise pentru pierderile de inventar, pe cånd deducerile pentru TVA sunt
permise.
Companiile nu ar trebui s` pl`teasc` impozit atunci cånd stocurile/mijloacele fixe
sunt casate deoarece acest lucru penalizeaz` compania pentru desf`[urarea
obi[nuit` a activit`]ii. Mai mult, refuzarea deducerilor de impozit pentru pierderile
din casarea stocurilor este discriminatorie deoarece alte state membre UE permit un
astfel de deduceri.

Recomand`rile FIC

1.2.9 Reprezentarea vamal`

Ar trebui permis` deducerea fiscal` pentru pierderile rezultate din casarea
stocurilor sau mijloacelor fixe. Reglement`rile privind impozitul pe profit ar trebui
aliniate cu cele privind TVA.
|n Romånia, potrivit reglement`rilor vamale actuale, cu excep]ia opera]iunilor
temporare de tranzit [i import, o companie nerezident` UE poate desf`[ura
importul [i exportul numai pentru acele bunuri care nu sunt supuse restric]iilor de
import [i export (cum ar fi necesitatea existen]ei unei licen]e de import [i export).
Chiar [i aceste importuri [i exporturi sunt permise (i) numai ocazional [i cu
aprobarea autorit`]ilor vamale [i (ii) numai prin reprezentare indirect` la vam`.
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Astfel, o companie nerezident` \n UE poate desf`[ura opera]iuni de import [i export
numai ocazional, cu condi]ia s` desemneze un comisionar vamal care s` ac]ioneze ca
reprezentant indirect \n vam`, dar nu poate plasa bunuri \n Romånia \n cadrul
regimurilor vamale economice, cum ar fi antrepozitarea vamal`, admiterea temporar` sau transformarea sub control vamal.
Aceast` practic` nu este aliniat` cu cele din alte state membre, \n care o companie
nerezident` \n UE are dreptul de a desf`[ura orice opera]iuni de import [i export
(inclusiv cu regimuri vamale economice) prin numirea unei persoane juridice
\nfiin]ate la nivel local (de exemplu, un comisionar vamal) pe post de reprezentant
vamal indirect (care ac]ioneaz` \n nume propriu dar pe seama companiei
nerezidente UE). A[adar exist` o discriminare \ntre reziden]ii UE (care au dreptul
s` desf`[oare opera]iuni de import [i export) [i nereziden]ii UE \n ceea ce prive[te
reprezentarea vamal`.
Recomand`rile FIC

Codul vamal romån ar trebui modificat pentru a alinia practicile locale cu cele din
alte state membre UE. Restric]iile formulate \n Decizia nr. 4999/2007 ar trebui
abrogate.

1.2.10 Accize

Potrivit legisla]iei romåne privind accizele, administratorul unui antrepozit fiscal
este o persoan` fizic` sau juridic` autorizat` de autorit`]ile competente s` produc`,
s` prelucreze, s` depoziteze, s` primeasc` [i s` expedieze produse supuse accizelor
\ntr-un antrepozit fiscal.
|n practic`, autorit`]ile nu permit administratorilor de antrepozite fiscale autoriza]i
pentru produc]ie s` primeasc` sau s` depoziteze bunuri accizabile (produse finite)
cu suspendarea pl`]ii obliga]iilor fiscale \n baza autoriza]iei de produc]ie pentru
antrepozit fiscal. |n schimb, ei trebuie (i) s` ob]in` o autoriza]ie separat` pentru
depozitare sau (ii) s` de]in` autoriza]ie de comercian]i \nregistra]i.
|n consecin]`, \n primul caz, atåt companiile, cåt [i autorit`]ile fiscale m`resc
artificial cerin]ele administrative, deoarece o companie care de]ine deja o
autoriza]ie de antrepozit fiscal este nevoit` s` \[i dubleze munca administrativ`
pentru a ob]ine o a doua autoriza]ie.

18

Recomand`rile FIC

Legisla]ia romån` privind accizele ar trebui modificat` astfel \ncåt s` permit`
companiilor cu autoriza]ie de administrator de antrepozit fiscal pentru produc]ie s`
poat` primi [i depozita bunuri accizabile cu suspendarea taxelor \n baza acestor
autoriza]ii. Aceast` modificare ar trebui aliniat` cu prevederile Directivei
Consiliului 92/12/CEE privind regimul general al produselor supuse accizelor [i
privind de]inerea, circula]ia [i monitorizarea acestor produse.

1.2.11 Rambursarea taxelor

|n ultimele cåteva luni, \n special de la \nceputul recesiunii economice globale, mai
multe societ`]i au \ntåmpinat dificult`]i \n obtinerea ramburs`rii prompte a
impozitelor pl`tite \n plus. Autorit`]ile fiscale au transformat adesea procesul de
rambursare \ntr-unul foarte birocratic, complicat [i de durat`. Membrii FIC \n]eleg
c` \n aceste momente de nesiguran]` economic`, autorit`]ile statului sunt \ngrijorate de fluxul de numerar [i trebuie s` fie vigilente \n a se asigura c` cererile pentru
rambursarea impozitelor sunt justificate. Totu[i, \ntårzierile pot cauza dificult`]i
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severe ale activit`]ilor [i pot conduce chiar la faliment. Acest lucru este d`un`tor
pentru s`n`tatea general` a economiei [i \n cele din urm` va avea un efect negativ
[i asupra veniturilor la buget, deoarece societ`]ile care vor da faliment nu vor mai
pl`ti impozite.
Recomand`rile FIC

Autorit`]ile fiscale ar trebui s` ia m`suri pentru asigurarea \mbun`t`]irii procesului
de rambursare pentru societ`]ile [i persoanele fizice care sunt eligibile pentru a
obtine rambursarea taxelor [i nu ar trebui s` creeze obstacole birocratice sau
\ntårzieri nejustificate.
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Flexibilitatea pie]ei muncii

2.1 PROGRESE |NREGISTRATE

Dup` aderarea Romåniei la Uniunea European`, for]a de munc` a devenit mai
mobil`, iar angajatorii s-au confruntat cu preten]ii mai mari din partea personalului,
\n special pentru m`riri de salariu. Ca urmare, \n anul 2007 [i \n primul semestru al
anului 2008, angajatorii romåni s-au confruntat cu o rat` foarte mare a fluctua]iei de
personal, precum [i cu migrarea for]ei de munc` \n str`in`tate.
De[i a existat o cre[tere semnificativ` a salariilor \n 2007, iar aceast` tendin]` a
continuat [i \n 2008 (de exemplu, sistemul bancar \nregistra o m`rire a salariilor cu
20%), aceast` cre[tere nu a fost \ntotdeauna corelat` cu o m`rire a productivit`]ii.
Criza de for]` de munc` calificat`, care a \nceput \n 2007, a continuat \n 2008, cele
mai afectate sectoare fiind cele de construc]ii, textile, hoteluri [i restaurante,
precum [i serviciile bancare [i financiare. Este probabil ca presiunea asupra
angajatorilor s` continue, \ntrucåt criza de personal calificat va duce la surmenajul
angaja]ilor existen]i, lucru care, la råndul s`u, ar putea exacerba problema deoarece
acest lucru ar putea \ncuraja [i mai mul]i angaja]i s` caute condi]ii mai bune \n afara
Romåniei.
Membrii FIC apreciaz` reducerea contribu]iilor sociale de la 29% la 27,5% [i a
contribu]iei pl`tite de c`tre angajatori la fondul de [omaj de la 1% la 0,5%, aplicate
în 2008 (\n baza Legii nr. 387/2007 a bugetului asigur`rilor sociale de stat pe anul
2008). Acest lucru a permis reducerea obliga]iilor financiare ale angajatorilor \ntrun moment de cre[tere a salariilor.

2.2 ASPECTE CARE NECESIT~
|MBUN~T~}IRI
2.2.1 Angajarea [i concedierea
angaja]ilor, administrarea documentelor
2.2.1.1 Concedierea angaja]ilor
incompeten]i

|n baza legisla]iei actuale, un angajat poate fi concediat dac` se dovede[te c` acesta „nu corespunde din punct de vedere profesional”. Aceast` defini]ie se refer` mai
degrab` la calificarea profesional` decåt la performan]` [i de aceea, \n practic`, este
foarte dificil` concedierea unui angajat de c`tre un angajator. Acest lucru se
\ntåmpl` din cauza faptului c`, \n baza procedurilor actuale, angajatorii nu pot
utiliza propriul lor sistem de evaluare.
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Principiul \n baza c`ruia se face concedierea trebuie schimbat, din unul care are
leg`tur` cu calific`rile profesionale, la unul care se concentreaz` mai mult asupra
performan]ei, cu o flexibilitate mai mare \n ceea ce prive[te evaluarea performan]ei.
Procedura trebuie s` fie simpl`, s` includ` evaluarea de c`tre angajator a
performan]ei profesionale a angajatului [i s` fie inclus` \n Codul muncii [i nu \n
Contractul colectiv de munc` la nivel na]ional.

2.2.1.2 Ac]iuni disciplinare

|n prezent exist` un risc destul de mare ca societ`]ile s` fie date \n judecat` de c`tre
angaja]i ca urmare a ac]iunilor disciplinare. |n acest caz, procedura de concediere
este foarte dificil de pus \n practic`. |n baza Contractului colectiv de munc` la nivel
na]ional, o anchet` disciplinar` poate fi ini]iat` numai dup` cinci zile lucr`toare de
la notificarea angajatului, chiar dac` ancheta se refer` la absen]e nemotivate de la
serviciu.
Limita de timp pe care o impune Codul muncii pentru aplicarea m`surilor
disciplinare \mpotriva angaja]ilor este prea scurt`. |n prezent, aceste m`suri trebuie
implementate \n termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, [i \n cel mult [ase
luni dup` producerea acesteia. |n cazurile de abateri grave, aceast` situa]ie nu
acord` suficient timp angajatorului s` efectueze o anchet` temeinic`.

Recomand`rile FIC

Angajatorii trebuie s` aib` dreptul s` \nceap` cercetarea unei eventuale abateri de
\ndat` ce aceasta este descoperit`, \n special \n cazurile de absen]e nemotivate de
la serviciu, furt, precum [i abuz de alcool sau alte substan]e interzise. FIC propune,
de asemenea, ca limita de timp de [ase luni pentru aplicarea sanc]iunilor
disciplinare s` fie extins` la 12 luni. Diminuarea restric]iilor birocratice privind
concedierea angaja]ilor ar avea ca efect pozitiv reducerea folosirii for]ei de munc` la
„negru” [i „gri”, iar \n cele din urm` ar duce \mbun`t`]irea protec]iei reale a
angaja]ilor, \ntrucåt i-ar \ncuraja pe angajatori s` fac` angaj`ri pe baz` de contracte
de munc` \n loc s` fac` angaj`ri la modul neoficial.

2.2.2 Permisele de munc` [i de [edere

Procesul ob]inerii permiselor de munc` [i de [edere pentru cet`]enii ]`rilor care nu
sunt membre UE este foarte complicat [i de lung` durat`, din cauza modific`rilor
frecvente [i subite ap`rute \n legisla]ie, a lipsei de claritate a procedurilor [i a
amån`rilor birocratice legate de recunoa[terea diplomelor. Pentru un expatriat,
procesul dureaz` cel pu]in patru luni, fiind urmat de alte cinci luni pentru
re\ntregire familial`. Odat` emis, permisul de [edere pentru cet`]enii ]`rilor care nu
sunt membre UE este valabil numai dou`sprezece luni, dup` care trebuie re\nnoit.

Recomand`rile FIC

Procesul recunoa[terii diplomelor trebuie accelerat considerabil, ]inåndu-se seama
\n special c` libera circula]ie a persoanelor este un principiu fundamental al
legisla]iei UE. Familiile expatria]ilor trebuie acceptate ca f`cånd parte din cererea
ini]ial` a salariatului, \n loc s` fie un proces separat. Permisul de munc` acordat
unui cet`]ean str`in trebuie s` califice \n mod automat familia respectivului angajat
s` locuiasc` de asemenea \n Romånia.
|n privin]a procedurilor de solicitare a permisului de [edere [i munc` trebuie
furnizate informa]ii transparente [i exacte, cu detalii specifice pentru fiecare
na]ionalitate. Decizia trebuie emis` \n cel mult dou` luni de la data solicit`rii.
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Angajatorilor trebuie s` li se \nlesneasc` \ncheierea de contracte temporare [i s`
efectueze transferuri temporare \n cadrul societ`]ii. |n baza actualei legisla]ii, nu se
pot \ncheia contracte de munc` intermitente cu plata pe or`, \ntrucåt se permite
numai \ncheierea de contracte cu norm` \ntreag` sau cu norm` par]ial`. Acest lucru
reduce posibilitatea angajatorilor de a angaja personal pe num`rul exact de ore
necesare pentru \ndeplinirea unei sarcini. |n plus, acest lucru \ncurajeaz` economia
neagr`.

Recomand`rile FIC

Legisla]ia trebuie adaptat` \n baza celor mai bune practici ale UE, astfel \ncåt s` permit` companiilor s` utilizeze sistemul „munc` \n acord”. Trebuie s` fie posibil ca un
angajat s` aib` un contract permanent sau temporar care nu specific` un minim de
ore care trebuie lucrate pe zi, ci numai un maxim (\n baza orelor normale de norm`
\ntreag`), dånd posibilitatea angajatorului s` angajeze personal pentru munc` intermitent`, \n func]ie de cerin]ele activit`]ii. Implementarea unui astfel de sistem ar
aduce mai mult` flexibilitate atåt pentru angajatori, cåt [i pentru angaja]i.

2.2.3.2 Perioada de prob`

Perioada maxim` de prob` de 3 luni pentru personalul angajat \n func]ii de
conducere nu este suficient de lung` pentru efectuarea unei evalu`ri adecvate.

Recomand`rile FIC

Angajatorul trebuie s` aib` mai mult` flexibilitate \n privin]a stabilirii perioadelor de
prob`, cu posibilitatea ca acestea s` ajung` pån` la [ase luni \n cazul func]iilor de
conducere.

2.2.3.3 Perioad` de preaviz pentru
angaja]ii cu func]ii de conducere

Codul muncii prevede o perioad` maxim` de preaviz de 30 de zile calendaristice
pentru angaja]ii care demisioneaz` din func]ii de conducere. Aceast` perioad` este
prea scurt`, \n special pentru func]iile de conducere superioar` \n cazul c`rora
procedurile de selec]ie [i angajare pot dura cåteva luni. |ntr-o astfel de perioad`
trebuie luate m`suri de tranzi]ie, care necesit` o anumit` abordare [i preg`tire.

Recomand`rile FIC

Formularea actual` a Articolului 79, paragraful 4, din Codul muncii trebuie
modificat` pentru a permite angajatorilor s` stabileasc` perioade de notificare de
pån` la [ase luni pentru angaja]ii cu func]ii de conducere.

2.2.3.4 Obliga]iile administrative

|n prezent exist` o birocra]ie excesiv` \n leg`tur` cu angajarea, care necesit` timp
din partea conducerii [i a personalului, timp care altfel ar fi alocat activit`]ilor
productive din punct de vedere comercial. Iat` cåteva exemple:
• Obliga]ia de a avea 3 [i uneori 4 copii ale aceluia[i document pentru procesarea
unei singure opera]ii.
• Obliga]ia de a p`stra o carte de munc` pentru fiecare angajat \n care trebuie
efectuate \nregistr`ri excesiv de detaliate.
• Obliga]ia de a avea acordul salariatului pentru ca o m`rire de salariu s` fie
\nregistrat` la Oficiul for]ei de munc` \n 5 zile.
• Obliga]ia frecvent` de a prezenta autorit`]ilor mai multe formulare care con]in
acelea[i informa]ii.
• Obliga]ia angajatorului de a emite o scrisoare de delega]ie unui angajat care este
trimis s` lucreze temporar \n incinta altei firme, care trebuie semnat` de c`tre
Departamentul de Resurse Umane [i apoi avizat` de c`tre societatea care o
prime[te.
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Cerin]ele privind documenta]ia de angajare trebuie simplificate, astfel \ncåt un singur formular s` poat` fi completat pentru fiecare opera]iune, f`r` obliga]ia de a
prezenta mai multe copii ale aceluia[i document. Obliga]ia privind scrisorile de
delega]ie trebuie eliminat`.
Termenul limit` pentru \nregistrarea contractelor de munc` [i a anexelor la contract
cu modific`rile aduse acestora trebuie prelungit la 30 de zile.

2.2.3.5 Concediile de odihn`

Legea impune programarea concediilor de odihn` pentru to]i angaja]ii la \nceputul
anului [i un concediu de cel pu]in 15 zile lucr`toare consecutive, ceea ce este dificil
de implementat.

Recomand`rile FIC

Momentul cånd se iau zilele de concediu trebuie stabilit prin acord \ntre angajat [i
angajator \n timpul anului. Totu[i, angajatul trebuie s` \[i p`streze dreptul de a-[i
lua concediu de odihn` cel pu]in dou` s`pt`måni calendaristice consecutiv.

2.2.4 Sindicatele

Exist` restric]ii excesive cu privire la concedierea angaja]ilor ale[i \n func]ii de
reprezentan]i \n cadrul sindicatelor. Ace[tia pot fi concedia]i numai pentru abateri
personale, nu pentru c` nu corespund din punct de vedere profesional sau pentru
rezultate slabe. Aceast` protec]ie continu` timp de doi ani dup` sfår[itul
mandatului de reprezentant \n cadrul sindicatului.

2.2.4.1 Concedierea reprezentan]ilor
ale[i ai sindicatelor

Recomand`rile FIC

Singura restric]ie suplimentar` privind concedierea angaja]ilor care sunt reprezentan]i \n cadrul sindicatelor trebuie s` se refere la faptul ca un angajator s` nu poat`
concedia un astfel de angajat din motive ce ]in de activitatea sindicatului.

2.2.4.2 Condi]ii pentru
constituirea unui sindicat

Conform cadrului legal actual, sunt necesari cel pu]in 15 angaja]i pentru a \nfiin]a
un sindicat. Prin afiliere la o federa]ie sau confedera]ie de sindicate, un astfel de
sindicat ar avea dreptul s` negocieze \n numele angaja]ilor societ`]ii, chiar dac`
ace[tia reprezint` un procent mic din for]a de munc` total` a \ntreprinderii. Astfel
se acord` o putere excesiv` pentru un grup mic de angaja]i de a reprezenta to]i angaja]ii societ`]ii, precum [i prea mult` putere federa]iilor sau confedera]iilor de a
negocia \n numele angaja]ilor din \ntreprinderile cu care nu au leg`turi directe.

Recomand`rile FIC

Federa]iile [i confedera]iile sindicale nu trebuie s` aib` dreptul automat de
a negocia \n numele angaja]ilor unei companii numai \n baza afilierii.
FIC recomand` ca un sindicat s` fie considerat ca reprezentativ numai dac` cel
pu]in 1/3 dintre angaja]ii companiei sunt membri ai acestui sindicat. Aceast` regul`
trebuie s` se aplice indiferent dac` sindicatul este afiliat la o federa]ie sau o
confedera]ie.

2.2.4.3 Contractul colectiv de munc`

Legea privind contractele colective de munc` prevede c` fiecare societate poate
\ncheia un singur contract colectiv de munc` la nivel de unitate.
Legea nu define[te \n mod clar limit`rile fiec`rui contract colectiv de munc` [i \n
consecin]` unii angaja]i se g`sesc \n situa]ia de a intra sub inciden]a mai multor contracte colective de munc`. Acest lucru duce adesea la contradic]ii deoarece nu este
clar care anume este contractul colectiv de munc` \ncheiat la nivel de
industrie care trebuie respectat.
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Recomand`rile FIC

Legea trebuie s` reglementeze mai clar domeniul de aplicare al contractelor colective de munc` \n func]ie de domeniul de activitate pentru a \mpiedica suprapunerea,
astfel \ncåt fiecare angajat s` fie guvernat doar de un singur contract colectiv de
munc`. |n consecin]`, un singur contract colectiv de munc` negociat [i \ncheiat la
nivel de ramur` de activitate poate fi aplicat la o unitate.

2.2.5 Codul de clasificare a
ocupa]iilor din Romånia (COR)

Clasificarea ocupa]iilor din Romånia cauzeaz` dificult`]i administrative
considerabile pentru angajatori, care trebuie s` alinieze denumirile posturilor din
cadrul societ`]ii la clasificarea ocupa]iilor din Romånia. Alte probleme sunt cauzate
de lipsa de coresponden]` \ntre denumirile posturilor traduse din limba englez` \n
limba romån` \n COR.

Recomand`rile FIC

Ministerul Muncii trebuie s` publice [i s` actualizeze \n fiecare an o bro[ur` oficial`
care s` defineasc` toate pozi]iile din COR. De asemenea, COR trebuie s` se bazeze
pe clasificarea interna]ional` a ocupa]iilor. FIC este preg`tit s` ofere sprijin
Ministerului Muncii pentru preg`tirea acestei bro[uri. |n plus, versiunea electronic`
a bro[urii trebuie s` fie disponibil` pe site-ul oficial al Ministerului Muncii. Acest
lucru va permite reprezentan]ilor Ministerului Muncii s` ob]in` feedback
din partea celor interesa]i, ceea ce va fi de ajutor \n cadrul procesului de actualizare
a listei.
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3.1 PROGRESE |NREGISTRATE

|n edi]ia din 2006 a C`r]ii Albe, FIC a remarcat o serie progrese importante care
s-au \nregistrat de la edi]ia din 2005.
Guvernul (GR) a \ncorporat în legisla]ia na]ional` aproape \ntreaga legisla]ie UE
privind protec]ia mediului [i s-a implicat \n negocierea unor perioade de tranzi]ie
acceptabile pentru implementarea reglement`rilor semnificative, pentru a se asigura c` activit`]ile desf`[urate \n Romånia au timp s` se adapteze.
GR a continuat implementarea Strategiei Na]ionale de Gestionare a De[eurilor prin
dezvoltarea Planurilor Regionale de Gestionare a De[eurilor. Acest lucru va conduce
la gestionarea adecvat` a de[eurilor \n func]ie de ordinea priorit`]ilor (prevenirea
gener`rii de[eurilor, minimalizarea cre`rii volumului de de[euri, apoi reciclarea [i
valorificarea acestora \n m`sura posibilului [i numai apoi eliminarea final`).
GR a ini]iat proceduri de consultare public`, dånd astfel posibilitatea p`r]ilor
interesate s` \[i exprime opiniile cu privire la diferite aspecte de mediu [i a
implementat de asemenea unele norme care acord` un acces mai larg publicului la
informa]ii privind mediul.
|n prezent, atåt Strategia Na]ional` de Gestionare a De[eurilor, cåt [i Planul
Na]ional sunt \n curs de revizuire [i toate persoanele interesate ar trebui implicate
\n acest proces.

3.2 ASPECTE CARE NECESIT~
|MBUN~T~}IRI
3.2.1 Fondul de Mediu

Fondul de Mediu („Fondul”) este un instrument de cofinan]are administrat de
Guvernul României, avånd ca scop s` abordeze priorit`]ile pentru protec]ia mediului [i s` ajute Romånia s` ating` standardele de mediu ale UE. Printre alte obliga]ii
(cu privire la emisii, de[euri metalice [i nemetalice, anvelope uzate etc.), toate societ`]ile sunt obligate s` contribuie la Fond prin plata de taxe, care sunt stabilite \n
func]ie de cantitatea de de[euri din ambalaje, de[euri pe care fiecare societate nu
reu[e[te s` le valorifice conform obiectivului anual, \n scopul \ncuraj`rii recicl`rii [i
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valorific`rii energetice a acestor de[euri. FIC este \ngrijorat cu privire la modul \n
care resursele financiare ale Fondului sunt colectate, alocate [i administrate. FIC
este de asemenea \ngrijorat c` banii Fondului sunt utiliza]i pentru subven]ii.
Conform legisla]iei \n vigoare privind protec]ia mediului, produc`torii [i importatorii
de echipamente electrice [i electrocasnice („EEE”) trebuie s` se \nregistreze la
Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Mediului („ANPM”) \n registrul produc`torilor [i
importatorilor de EEE. Ne\nregistrarea se pedepse[te cu suspendarea temporar` a
licen]ei de produc`tor.
Termenul de produc`tor de EEE \nseamn` orice persoan` fizic` sau juridic` ce
import` sau export` EEE „\n mod profesionist” \n sau din Romånia, indiferent de
metoda de vånzare pe care o folose[te. Acest termen este vag [i e posibil s` creeze
confuzie.
Recomand`rile FIC

Trebuie acordate stimulente pentru realizarea obiectivelor de valorificare a
de[eurilor [i de reciclare pentru a \ncuraja societ`]ile din sectorul privat s` \[i
\ndeplineasc` obliga]iile.
Trebuie alocate fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii necesare pentru
\mbun`t`]irea proceselor privind valorificarea [i reciclarea de[eurilor, precum [i
pentru crearea unor sisteme de colectare separat`/sortare (acolo unde colectarea
separat` nu este eficient` din punct de vedere economic) a de[eurilor. Durabilitatea
unei investi]ii dup` sfår[itul finan]`rii trebuie asigurat` prin criterii de eligibilitate.
O nou` tax` de mediu trebuie impus` pentru depozitele de de[euri (\n special
pentru cele care nu sunt \n conformitate cu legisla]ia UE) pentru \ncurajarea
colect`rii separate/sort`rii adecvate a de[eurilor [i reducerea cantit`]ii de de[euri
depozitate \n prezent, dar care pot fi reciclate [i valorificate.
Administra]ia Fondului de Mediu trebuie s` publice pe site-ul s`u oficial o list` cu
societ`]ile c`rora li se solicit`, \n baza Legii Fondului de Mediu, s` raporteze cu
privire la modul \n care acestea realizeaz` implementarea legisla]iei privind
protec]ia mediului (de exemplu, \n cazul de[eurilor din ambalaje: produc`torii [i
importatorii de m`rfuri ambalate [i ambalaje de unic` folosin]`).
Legisla]ia privind cerin]a de \nregistrare la ANPM ar trebui s` explice defini]ia termenului „\n mod profesionist” pentru a clarifica momentul cånd o societate trebuie
s` se \nregistreze.
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3.2.2 Gestionarea de[eurilor

|n prezent, atåt Strategia Na]ional` de Gestionare a De[eurilor, cåt [i Planul
Na]ional sunt \n curs de revizuire [i toate persoanele interesate ar trebui implicate
\n acest proces.

3.2.2.1 Ambalaje [i de[euri
provenite din ambalaje

Romånia a adoptat Legea privind Ambalajele [i de[eurile de ambalaje (ADA), care
transpune Directiva UE \n legisla]ia na]ional`. Obiectivele privind legisla]ia ADA trebuie realizate pån` la 31 decembrie 2013, ceea ce \nseamn` c` UE a acordat
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Romåniei o perioad` de tranzi]ie, pentru a da timp companiilor s` se adapteze.
Legisla]ia necesit` \mbun`t`]iri graduale \n timpul perioadei de tranzi]ie, stabilindu-se obiective care devin \n mod progresiv mai stricte \n fiecare an. Pentru
realizarea cu succes a acestor obiective este esen]ial ca toate p`r]ile implicate \n
implementarea acestei legisla]ii s` coopereze \ndeaproape.
Provocarea principal` r`måne implementarea sistemului de colectare separat` a
de[eurilor solide municipale [i sortarea acestora (pentru reciclare [i valorificare)
\nainte de depozitarea final`.
R`spunderea pentru implementarea sistemului de colectare separat` a de[eurilor
revine autorit`]ilor locale, a c`ror implicare a fost modest`. Exist` numai un num`r
foarte limitat de proiecte-pilot, cu toate c` Planul na]ional de implementare a
gestion`rii de[eurilor prevede \n mod clar \nceperea colect`rii separate a de[eurilor
de la popula]ie la nivel na]ional \n Romånia din anul 2007.
Realiz`rile Romåniei \n domeniul recicl`rii conform standardelor UE las` mult de
dorit, mai ales \n privin]a anumitor materiale cum ar fi sticla (\n special sticla
colorat`) [i lemnul. |n ceea ce prive[te sticla, bariera este creat` de un
cvasimonopol la nivel regional asupra recicl`rii [i colect`rii. Exist` un singur
produc`tor major de ambalaje din sticl` \n Romånia care are de asemenea opera]iuni
dominante \n ]`rile vecine [i care recicleaz` numai sticl` alb`.
Recomand`rile FIC

Raportarea anual` a cantit`]ii de ambalaje puse pe pia]` trebuie \mbun`t`]it` [i
desf`[urat` \n mod adecvat [i transparent astfel \ncåt s` asigure tuturor p`r]ilor
interesate date corecte \n leg`tur` cu ambalajele [i de[eurile provenite din
ambalaje.
„Sistemul depozit“ trebuie evitat \ntrucåt nu \ndepline[te obiectivul cre`rii unui sistem integrat de gestionare a de[eurilor capabil s` promoveze m`suri puternice de
protec]ie a mediului. El conduce doar la pre]uri mai mari pentru consumatori [i nu
exist` niciun sistem de control pentru a se verifica dac` banii strån[i de la popula]ie
sunt utiliza]i pentru proiecte de protec]ie a mediului.
Acest sistem poate s` \ncurajeze colectarea ambalajelor, dar descurajeaz` din plin
alte forme de protec]ie a mediului.
Autorit`]ile locale [i centrale trebuie s` fac` eforturi pentru a atrage aten]ia asupra
necesit`]ii privind o documentare [i o monitorizare adecvat` a colect`rii separate a
de[eurilor/sort`rii de[eurilor. FIC recomand` o colaborare stråns` \ntre to]i factorii
interesa]i pentru \mbun`t`]irea raport`rii [i pentru ca aceasta s` fie corect` [i
complet`. FIC recomand` \n mod special ca autorit`]ile responsabile s` efectueze
revizuirea procedurilor de raportare [i o verificare mai strict` a modului de
raportare.
Trebuie acordat` prioritate m`surilor corespunz`toare privind consolidarea
capacit`]ii administrative la nivel regional [i municipal [i asigurarea coordon`rii
\ntre autorit`]i pentru a se conforma programului privind realizarea obiectivelor
ADA.
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Trebuie \mbun`t`]ite m`surile de con[tientizare a publicului despre problemele de
mediu [i de participare a popula]iei la implementarea m`surilor de protec]ie a
mediului, \n special \n cadrul procesului de colectare separat` a de[eurilor. |n
programa [colar` trebuie introdus un curs de educa]ie despre mediu [i
acesta trebuie s` fie obligatoriu de la o vårst` fraged`.
Trebuie autorizat` utilizarea sticlei reciclate \n construc]ii, \ncurajånd astfel
reciclarea atåt a sticlei albe, cåt [i a celei colorate. Acest lucru trebuie luat de
asemenea \n considerare \n cadrul criteriilor de selec]ie pentru achizi]ii publice.
3.2.2.2 De[eurile de Echipamente
Electrice [i Electronice (DEEE)

Hot`rårea Guvernului (HG) nr. 448/19 mai 2005 privind de[eurile de echipamente
electrice [i electronice (DEEE) transpune Directiva Consiliului CE nr. 2002/96/CE
[i stabile[te obiective de colectare separat`, precum [i obiective de valorificare,
reutilizare [i reciclare pentru produc`torii de echipamente electrice [i electronice
(inclusiv pentru fabrican]i [i vånz`tori).
Cel mai tårziu la data de 31 decembrie 2008, colectarea separat` de cel pu]in 4,0
kilograme \n medie pe locuitor per an de DEEE de la locuin]e private ar fi trebuit
realizat` \n baza acestei Decizii. Depinzånd de categoria [i tipul EEE, ]intele de
recuperare pentru data de 31 decembrie 2008 variaz` \ntre 70% [i 80% pe cantitate
medie per EEE. Propor]ia de reutilizare [i reciclare a componentelor, materialelor [i
substan]elor este stabilit` la 50-75% pe cantitate medie per EEE (de asemenea conform categoriei) pån` la sfår[itul anului 2008.
Nu se a[teapt` rapoartele finale pentru anul 2008 cu privire la DEEE mai devreme
de 30 aprilie 2009, prin urmare nu exist` date oficiale \n prezent. Din informa]iile
postate pe site-uri oficiale ale organiza]iilor de colectare [i datele publicate de
Ministerul Mediului cu privire la „Marea Debarasare” (numele ini]iativei na]ionale
masive pentru colectarea de DEEE) este evident c` obiectivul nu a fost atins.
Romånia nu este sigura ]ar` care se confrunt` cu acest tip de dificult`]i.
Datele disponibile pentru anii 2006-2007 arat` c`:
• \n 2006 - au fost colectate 1131,00 tone de DEEE;
• \n 2007 - au fost colectate 3286,85 tone.
FIC consider` c` aceste ]inte ambi]ioase nu au fost realizate din urm`toarele motive:
lipsa punctelor municipale eficiente de colectare a DEEE a facilit`]ilor de reciclare
corespunz`toare [i a unui mecanism de coordonare (cas` de compensare); existen]a
unei pie]e paralele pentru DEEE cu con]inut mare de metal (care conduce la
colectare masiv` necorespunz`toare [i la dezmembr`ri care nu au fost raportate [i
prin urmare acestea nu sunt incluse \n statisticile oficiale), volumul redus de
dispozitive electrice [i electrocasnice \n casele romånilor \n compara]ie cu media UE
([i \n consecin]` volume mai mici de echipamente \nl`turate).
}inta na]ional` de colectare de 4 kg pe locuitor per an pare de neatins \n aceast`
etap`. De asemenea, nu exist` o campanie public` privind posibilit`]ile disponibile
produc`torilor de EEE pentru a rezolva problemele aferente obliga]iilor lor.

28

Consiliul Investitorilor Str`ini

CAPITOLUL 3

MEDIU

Colectarea de DEEE de c`tre sectorul neoficial neautorizat constituie o problem`
major` pentru stabilirea unui sistem de colectare a DEEE oficial [i de \ncredere.
Recomand`rile FIC

Autorit`]ile locale trebuie s` se implice mai mult \n vederea asigur`rii unor puncte
de colectare eficiente a DEEE, lucrånd \n colaborare cu produc`torii de EEE.
Autorit`]ile de mediu trebuie s` organizeze o campanie activ` de informare public`
cu privire la aspectele legate de EEE [i DEEE \n scopul de a atrage aten]ia asupra
necesit`]ii de colectare, valorificare [i reciclare a DEEE.
|ndeplinirea obliga]iilor de raportare de c`tre autorit`]ile locale [i operatorii
economici implica]i \n colectarea de DEEE trebuie s` fie o prioritate \n cadrul
procesului de implementare.
Trebuie acordate fonduri (inclusiv subven]ii) pentru dezvoltarea unui sistem
eficient de colectare a DEEE, precum [i pentru valorificarea DEEE [i pentru
facilit`]ile de reciclare.

3.2.3 Probleme legate de
schimb`rile climatice

Directivele UE 2003/87/CE [i 2004/101/CE de stabilire a unui sistem de
comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de ser` (GES) au fost
transpuse \n legisla]ia romån` prin HG 780/2006. |n consecin]`, \n luna decembrie
2006, \n baza unei metodologii publicate, a fost prezentat spre aprobare Comisiei
Europene (CE) Planul Na]ional de Alocare prin care se stabile[te nivelul emisiilor
GES pentru instala]iile de produc]ie ale societ`]ilor industriale care intr` sub inciden]a acestei hot`råri. De atunci, GR a avut cåteva runde de clarific`ri cu CE
[i i s-a solicitat, \n baza Deciziilor CE de la data de 26 octombrie 2007, s` reduc`
nivelurile na]ionale de emisii (plafoane na]ionale) dup` cum urmeaz`:
• o reducere de 10,8% fa]` de propunerea ini]ial` a GR pentru anul 2007;
• o reducere de 20,7% fa]` de propunerea ini]ial` a GR pentru perioada
2008 – 2012.
Ulterior, autorit`]ile au emis Hot`rårea Guvernului (HG) 60/2008 prin care s-a redus
nivelul de certificate alocate pentru societ`]ile din Romånia la nivel de instala]ii
individuale [i pentru rezervele prev`zute \n PNA (Planul Na]ional de Alocare), cu
acelea[i procente prev`zute de CE la nivel na]ional. |n consecin]`, cåteva industrii
majore vor fi grav afectate.
Reducerea Rezervei pentru Nou Intra]i, dedicat` capacit`]ilor industriale noi [i
extinderilor de instala]ii, precum [i lipsa unor criterii clare de eligibilitate [i a unei
metodologii de alocare pentru aceast` Rezerv` contribuie la cre[terea
riscului economic [i vor \mpiedica dezvoltarea viitoare a instala]iilor industriale \n
baza Directivei.
FIC sus]ine decizia Guvernului de a depune contesta]ie la Curtea European` de
Justi]ie (CEJ) \mpotriva Deciziilor CE privind drepturile de emisii ale Romåniei. FIC
\mp`rt`[e[te \ngrijorarea GR cu privire la posibilul impact economic asupra
companiilor romåne[ti (sc`derea num`rului de certificate alocate societ`]ilor din
Romånia le pune \n dezavantaj, din punct de vedere concuren]ial, fa]` de cele din
alte state membre UE) [i la efectul negativ asupra poten]ialilor investitori str`ini
care vor fi \ndep`rta]i de pre]ul mare al certificatelor de emisii.
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|n plus, la sfår[itul lunii ianuarie 2008, Comisia European` a propus un pachet
important de m`suri pentru realizarea obiectivelor ambi]ioase ale UE privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` (inclusiv revizuirea Directivei Europene
de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de
ser` \n cadrul Comunit`]ii) [i cre[terea resurselor de energie regenerabil` \n
perioada 2013 – 2020.
Noul pachet vizeaz` trei domenii de interes:
-

Promovarea utiliz`rii energiei provenite din surse regenerabile
Eficien]a energetic` [i servicii energetice (inclusiv electricitate, \nc`lzire [i
r`cire [i biocombustibili) pentru cl`diri [i industrii
Captarea [i stocarea de CO2 (CCS)

Con]ine, de asemenea, prevederi (pentru EU-ETS) \n leg`tur` cu alocarea la nivelul
\ntregii Europe [i cu licita]ia ca metod` preferat` de alocare a drepturilor de emisii.
Comisia UE a stabilit obiective ambi]ioase care urmeaz` s` fie realizate pån` \n 2020,
pe care le consider` ca fiind esen]iale \n combaterea schimb`rilor climatice:
Recomand`rile FIC

cu 20% mai pu]in GES fa]` de nivelul din anul 1990
o eficien]` a energiei mai mare cu 20%
20% din energia utilizat` s` provin` din surse regenerabile
utilizarea \n propor]ie de 10% a biocombustibililor \n cadrul transporturilor.

(1) Trebuie stabilit` [i publicat` \n regim de urgen]` o metodologie de alocare a
Rezervei pentru Instala]iile Nou Intra]i.
(2) GR trebuie s` \mbun`t`]easc` procesul consultativ cu industriile afectate de
legisla]ia privind schimb`rile climatice (\n leg`tur` cu Sistemul de Comercializare a
Emisiilor UE-ETS [i cu dezvolt`rile la nivel interna]ional care au avut loc \n urma
Protocolului de la Kyoto) \n vederea asigur`rii unei implement`ri eficiente care s`
]in` cont de necesit`]ile industriilor.
Metodologia de alocare a certificatelor de emisii pentru 2013-2020 trebuie s` ]in`
cont de:
-

posibilitatea reducerii emisiilor prin \mbun`t`]iri tehnologice efectuate \n
cadrul fiec`rei industrii
pericolul ca Romånia s` piard` investi]ii viitoare \n favoarea ]`rilor din afara UE
care au regimuri mai pu]in restrictive \n privin]a emisiilor, f`r` s` rezulte vreun
beneficiu din reducerea emisiilor GES la nivel global (scurgerile de carbon ale
industriilor mari consumatoare de energie).

Toate p`r]ile interesate trebuie s` promoveze interesele na]ionale \n mod activ [i
concertat [i s` se adreseze organiza]iilor na]ionale [i interna]ionale \n scopul
\mp`r]irii echitabile a sarcinilor \ntre sectoarele economice pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser` \n modul cel mai corect [i mai eficient.
(3) Pentru \ndeplinirea obiectivelor definite la nivel na]ional, autorit`]ile centrale
trebuie:
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-

-

s` stabileasc` niveluri clare [i diferen]iate de contribu]ie din partea fiec`rui
sector industrial, inclusiv cel al transportului [i al gestionarii de[eurilor, precum
[i din partea sectoarelor non-industriale (de exemplu, eficien]a energetic` din
cadrul gospod`riilor, \n domeniul energiei regenerabile)
s` dezvolte solu]ii [i m`suri concrete pentru a ajuta la realizarea obiectivelor
stabilite
s` asigure accesul rapid [i u[or la informa]ii privind legisla]ia relevant`
s` introduc` mecanisme de pia]` pentru a se asigura c` poluatorul pl`te[te
pentru poluarea efectuat` [i c` sunt sus]inute tehnologiile care protejeaz`
mediul (de exemplu, CO2 captat [i stocat s` fie considerat ca „neemis” \n
conformitate cu EU-ETS [i s` fie acordate recompense echitabile pentru
recuperarea de c`tre industrie a energiei din de[euri [i din biomas`).

FIC recomand` \n mod special s` existe o comunicare [i un schimb de informa]ii
transparent \ntre autorit`]i [i industriile implicate \nc` din primele etape ale
elabor`rii legisla]iei, astfel \ncåt s` fie \ntocmite prognoze [i planuri realiste de
dezvoltare na]ional` [i s` se poat` acorda aten]ia cuvenit` minimiz`rii efectelor
negative ale legisla]iei privind schimb`rile climatice asupra afacerilor.
(4) Autorit`]ile trebuie s` convin` asupra unei proceduri realiste de monitorizare
pentru emisiile de CO2 (\n leg`tur` cu EU-ETS) \n scopul evit`rii costurilor
excesive. FIC recomand` \n special un schimb de informa]ii mai eficient \ntre
autorit`]ile centrale [i sectorul privat \n scopul de a atrage [i mai mult aten]ia
asupra problemelor \ntålnite [i de a g`si solu]ii practice pentru acestea.
Autorit`]ile trebuie s` se angajeze \ntr-un dialog activ cu industriile afectate pentru
a sprijini alinierea dintre diversele planuri de monitorizare a emisiilor GES [i a
cerin]elor de raportare. De exemplu, factorii de emisie la nivel na]ional (pentru
combustibili, materiale etc.) trebuie determina]i [i utiliza]i nu numai pentru
monitorizarea [i raportarea emisiilor GES pentru EU-ETS, dar [i \n scopul \ntocmirii
Inventarelor Na]ionale [i efectu`rii Comunic`rilor Na]ionale.
3.2.4 REACH [i gestionarea
substan]elor chimice

Regulamentul REACH privind \nregistrarea, evaluarea [i autorizarea substan]elor
chimice a intrat \n vigoare la data de 1 iunie 2007 \n UE, \nlocuind 40 de regulamente
din acest domeniu. HG nr. 882/1 august 2007 aprob` REACH \n Romånia [i creeaz`
cadrul institu]ional pentru aplicarea direct` a prevederilor Regulamentului REACH.
Regulamentul REACH are o sfer` de cuprindere foarte larg`, care include toate
substan]ele fie c` acestea sunt fabricate, importate, utilizate ca \nlocuitori, fie puse
pe pia]`.
Se estimeaz` c` aproximativ 30.000 de substan]e vor fi \nregistrate \n primii 11 ani
dup` intrarea \n vigoare a Regulamentului REACH. |n cazul \n care cantitatea de
substan]e chimice fabricate sau importate este de o ton` sau mai mult pe an,
trebuie efectuat` o pre\nregistrare (\ntre 1 iunie [i 1 decembrie 2008).
|n prezent, aplicarea Regulamentului REACH \n Romånia nu este clar`, iar
autorit`]ile nu au precizat care regulamente din Romånia vor fi \nlocuite de noul
REACH, creånd astfel confuzie pentru companii.
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Trebuie stabilit un parteneriat strategic cu industriile afectate pentru a se asigura
eficien]a practic` a mecanismelor REACH. Autorit`]ile trebuie s` ini]ieze o
campanie sus]inut` de informare a publicului.

Sistemul juridic

4.1 PROGRESE |NREGISTRATE

FIC a remarcat o serie de progrese importante care s-au \nregistrat de la publicarea
edi]iei din 2006 a C`r]ii Albe.
Legea nr. 380/2006 a sporit transparen]a solicitånd oric`rei autorit`]i, parte la
contractele de achizi]ii publice, s` pun` aceste contracte de achizi]ii publice la
dispozi]ia oric`rei persoane interesate.
|n luna octombrie 2007, Guvernul Romåniei a adoptat Planul de Ac]iune pentru a
verifica progresul \nregistrat \n raport cu patru criterii: (1) asigurarea unui proces
judiciar mai transparent [i mai eficient; (2) stabilirea unei agen]ii de integritate
responsabil` cu verificarea activelor, a incompatibilit`]ilor [i a posibilelor conflicte
de interese; (3) desf`[urarea unor investiga]ii profesionale, nepartizane \n cazul
posibilelor fapte de corup]ie la nivel \nalt; [i (4) lupta \mpotriva corup]iei, \n special
la nivelul administra]iei locale.
|n luna mai 2007, a fost \nfiin]at` Agen]ia Na]ional` de Integritate (ANI) prin Legea
nr. 144/2007.
|n perioada octombrie 2007 - februarie 2008, Ministerul Justi]iei a desf`[urat,
printr-un consor]iu interna]ional finan]at prin programul PHARE, o campanie
public` de propor]ii de con[tientizare cu privire la corup]ia la nivelul administra]iei
publice [i a sistemului judiciar.
Din luna ianuarie 2007, instan]ele din Romånia au \nceput s` foloseasc` Sistemul de
Gestiune Informatic` a Dosarelor (ECRIS). |n prezent se lucreaz` la a patra versiune a sistemului ECRIS prin programul de finan]are PHARE. Noua versiune va
cuprinde statistici judiciare furnizånd indicatori credibili de performan]` [i va spori
transparen]a [i eficien]a sistemului judiciar.
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|n anul 2008, informatizarea Sistemului de Arhivare Electronic` a ECRIS va asigura
arhivarea dosarelor administrative ale instan]elor, procuraturilor, penitenciarelor \n
vederea \mbun`t`]irii gestiunii dosarelor [i pentru a spori securitatea p`str`rii
documentelor.
De asemenea, \n anul 2008 judec`toriile, tribunalele [i cur]ile de apel au început s`
fie dotate cu echipamente folosite pentru audierea martorilor a c`ror identitatea
poate fi secretizat`.
La data de 27 noiembrie 2008, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o decizie
care oblig` instan]ele s` publice hot`rârile judec`tore[ti relevante pe internet.
4.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI

Corup]ia reprezint` un subiect sensibil de dezb`tut, \ns` FIC nu se sustrage de la
r`spunderea pe care o are de a aborda acest subiect.

4.2.1 Imagine de ansamblu

Pentru c` rolul FIC nu este de a identifica vreun suspect sau vreo fapt` de corup]ie,
în acest raport nu se va men]iona niciun nume. În schimb, în urma unei analize aprofundate, FIC roag` toate cele trei puteri ale statului (executiv, legislativ [i juridic):
(1) s` nu mai nege legitimitatea rapoartelor men]ionate mai jos far` s` se bazeze pe
ni[te argumente solide; (2) s` nu mai învinov`]easc` alte persoane pentru
faptul c` situa]ia nu s-a îmbun`t`]it, aducånd critici contraproductive la adresa
Comisiei UE [i a B`ncii Mondiale, dou` institu]ii care ofer` asisten]` profesional` [i
finan]are în vederea combaterii corup]iei [i, cel mai important; (3) s` fac` tot ceea
ce este necesar pentru a lua m`suri active \n scopul rezolv`rii problemelor care apar
men]ionate \n aceste rapoarte care afecteaz` \ntr-o mare m`sur` imaginea
Romåniei.
Investi]iile Str`ine Directe (ISD) reprezint` unul dintre cei mai importan]i factori
\n accelerarea cre[terii pie]elor \n curs de dezvoltare. Corup]ia reprezint` o piedic`
serioas` \n calea ISD, \n special avånd \n vedere legisla]ia interna]ional` care este
din ce \n ce mai puternic`. |n multe ]`ri legisla]ia intern` prevede c` acordarea de
mit` \n str`in`tate reprezint` o infrac]iune, principiu care este consacrat \n
Conven]ia OECD privind Combaterea Mitei, ratificat` de toate ]`rile membre OECD.
Prin urmare, este imperativ ca Guvernul s` ia m`suri corective, eficiente [i imediate
pentru eradicarea corup]iei [i aplicarea coerent` a principiilor statului de drept.
Acest lucru este esen]ial în primul rând deoarece cet`]enii ]`rii au acest drept
într-o democra]ie european`, iar în al doilea rând, deoarece corup]ia descurajeaz`
ISD, sunt necesare ac]iuni pentru a asigura cre[terea economic` [i stabilitatea.
Din nefericire, Romånia nu a putut s`-[i mul]umeasc` criticii cu privire la angajamentul asumat referitor la aplicarea principiilor statului de drept, \n
special ]inånd seama c` acesta se refer` la corup]ia la nivel \nalt.
Este adev`rat c` nu exist` ]ar` f`r` corup]ie, \ns` Romånia ocup` \n mod constant
ultimul sau penultimul loc \n aproape toate rapoartele, comparativ cu vecinii s`i din
ECE. Pe lång` descurajarea ISD, acest fapt are consecin]e multiple, cum ar fi
diminuarea capacit`]ii Romåniei de a accesa miliardele de euro din
fondurile structurale UE [i erodarea \ncrederii electoratului \n politicieni care,
dac` sunt luate \n considerare \mpreun`, vor determina succesul sau e[ecul
oric`rui guvern.

34

Consiliul Investitorilor Str`ini

CAPITOLUL 4

SISTEMUL JURIDIC

La \nceputul anilor 90, se putea spune c` mul]i romåni nu cuno[teau termenul de
conflict de interese. La acea vreme legea nu definea limitele \n mod clar. |n prezent,
dup` mult` educa]ie [i adoptarea legisla]iei, niciun membru al Guvernului [i niciun
manager al unei afaceri private nu poate invoca necunoa[terea \mbog`]irii ilicite [i
consecin]ele acesteia dac` principiile Statului de Drept ar fi fost aplicate.
4.2.2 Critici la nivel interna]ional

Criticile la adresa Romåniei care se refer` la aceste subiecte inter-rela]ionate sunt
numeroase [i credibile. Organiza]ii interna]ionale, precum Comisia European`,
Banca Mondial`, BERD, Transparency International, ABA CEELI, Gallup, Freedom
House [i altele emit \n mod implacabil rapoarte care atac` rezultatele slabe \nregistrate de Romånia \n ceea ce prive[te Statul de Drept [i corup]ia.
Aceste rapoarte bine documentate nu reprezint` lucr`ri academice obscure. |n
schimb, afecteaz` \ntr-o mare m`sur` imaginea Romåniei. Mijloace media de
informare foarte respectate, precum Financial Times (Regatul Unit), Wall Street
Journal (Statele Unite), Frankfurter Allgemeine (Germania), Le Monde (Fran]a),
International Herald Tribune, El Pais (Spania), Corriere della Sera (Italia), BBC
World News (Regatul Unit), public` articole sau fac transmisiuni prezentånd lumii
\ntregi un profil negativ al Romåniei. Prin urmare, problema de imagine a Romåniei
la nivel interna]ional este atåt de r`spåndit` \ncåt organiza]ii [i persoane
proeminente au declarat c` „brandul” ]`rii este corup]ia. Prezent`m în cele ce
urmeaz` exemple de rapoarte din presa interna]ional`:
„Stabilitatea cadrului anticorup]ie din România a întâmpinat mai multe
provoc`ri grave în a doua jum`tate a anului trecut. […] Este important ca
autorit`]ile române s` se reîncadreze pe linia dinamic` a reform`rii sistemului
judiciar [i a luptei împotriva corup]iei, astfel încât s` contrabalanseze regresele
din ultimele luni.” (Raport intermediar al Comisiei c`tre Parlamentul European
[i Consiliu din 12 februarie 2009)
„Corup]ia este unul dintre cei mai importan]i factori care descurajeaz` afacerile
\n Romånia“ (World Economic Forum, Raportul Global asupra Concuren]ei
2008-2009)
„Se pare c` Guvernul este mai hot`råt s` lupte \mpotriva criticilor decåt \mpotriva corup]iei“. (The Economist, 23 mai 2008)
„Sistemul judiciar continu` s` fie perceput ca un sistem corupt, ocupånd locul al
doilea \n topul celor mai corupte institu]ii din Romånia din 2003. |n ciuda
activit`]ii intense a Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA), justi]ia nu a produs
\nc` condamn`ri \n cazuri de \nalt` corup]ie. La fel de \ngrijor`toare este practica recent` \n care se face remarcat num`rul mare de sentin]e cu suspendare.
|n absen]a unor ac]iuni decisive din partea justi]iei, cazurile de corup]ie la nivel
\nalt sunt tratate mai degrab` \n pres` decåt la tribunal.“ (Transparency
International, „Raportul Global asupra Corup]iei 2008”)
„An dup` an, din 2002 [i pån` la Aderare, DNA a fost prezentat` de Romånia
Comunit`]ii Europene [i Statelor Membre ale Uniunii Europene drept exemplul
str`lucit al ]`rii \n ceea ce prive[te hot`rårea [i seriozitatea acesteia \n
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combaterea corup]iei la nivel \nalt. Dup` Aderare, au avut loc \ncerc`ri de a
desfiin]a [i dezarma aceast` organiza]ie. Nu este o coinciden]` faptul c` acest
lucru s-a \ncercat la momentul \n care cercet`rile \n cazurile de corup]ie la nivel
\nalt d`deau \n sfår[it rezultate.“ (Freedom House, „Nations in Transit 2008”)
„|n luna iunie 2006, Guvernul a \naintat Parlamentului un proiect de lege \n
vederea \nfiin]`rii Agen]iei Na]ionale de Integritate (ANI) pentru investigarea
„averilor nejustificate” [i verificarea conflictelor de interese ale func]ionarilor
publici. Prin \ngreunarea ini]ierii unor anchete semnificative, restric]ionarea
puterilor investigative ale inspectorilor [i prin ridicarea standardului probelor \n
vederea finaliz`rii unui caz, Legea nr. 144/2007, astfel cum a fost adoptat`, a
diminuat o oportunitate major` de a consolida responsabilitatea persoanelor
care de]in func]ii publice \nalte.“ („Cadrul Legislativ din Romånia privind
\mbog`]irea ilicit`” Guillermo Jorge, 2007)
„Atunci cånd este vorba de cazuri de corup]ie, sistemul judiciar romånesc este \n
continuare incapabil s` aplice principiile statului de drept \ntr-o manier`
normal`, independent` [i profesionist`. Ministrul Justi]iei a declarat \n cåteva
ocazii presei din Romånia c` sentin]ele sunt \ng`duitoare deoarece calitatea
probelor prezentate de procuror este foarte sc`zut`. |ntr-adev`r o declara]ie
remarcabil`. Se sper` c`, aplicånd justi]ia astfel cum ar trebui aplicat`, probele
sunt suficiente, \n care caz påråtul este condamnat, sau nu sunt suficiente, caz
\n care påråtul este achitat. Condamnarea „mai \ng`duitoare” a påråtului ca
urmare a faptului c` probele nu sunt chiar conving`toare reprezint` o abordare
\nsp`imånt`toare a principiilor Statului de Drept.“ („Raportul de Expertiz`
asupra luptei \mpotriva Corup]iei”, W. De Pauw, noiembrie 2007)
„Deciziile preferen]iale [i injuste ale persoanelor care de]in func]ii publice
ascund motivele din spatele acestui proces decizional, contribuind \n acest mod
la imperfec]iunea pie]ei [i la alocarea ineficient` a resurselor. O administra]ie
public` defectuoas` poate cre[te ratingul unei ]`ri din punct de vedere al
riscului, descurajånd atåt investi]iile str`ine [i cåt [i pe cele de la nivel local.
Conflictele de interese submineaz` func]ionarea corespunz`toare a democra]iei
[i a statului de drept. Percep]ia cet`]enilor este c` persoanele care de]in func]ii
publice \[i servesc mai degrab` propriile interese decåt interesul public.“
(„Cadrul Legislativ din Romånia privind \mbog`]irea ilicit`” , Guillermo Jorge,
2007).
4.2.3 Critici la nivel na]ional

Guvernul Romåniei poate \ncerca s` contracareze criticile interna]ionale
calificåndu-le drept „amestec” \n suveranitatea guvern`rii. |ns` aceste critici nu
reprezint` numai un fenomen interna]ional. Critici similare se fac sim]ite [i la nivel
na]ional din partea organiza]iilor romåne[ti, precum Academia de Advocacy, Alian]a
Civic`, Grupul pentru Dialog Social, SoJust, Societatea Academic` din Romånia
(SAR), Ini]iativa pentru o Justi]ie Curat`, Freedom House, Societatea Timi[oara,
Societatea pentru Justi]ie [i altele.
Guvernul este unicul r`spunz`tor pentru rezultatele sale astfel cum sunt acestea
percepute de proprii cet`]eni. Un studiu recent realizat de Gallup a indicat c` un
procent uimitor de 86% dintre romåni este de p`rere c` guvernul este corupt. |n
acest sens, Romånia a ocupat locul 93 din 101 ]`ri care au f`cut obiectul studiului.
|n plus, doar 33% dintre romåni declar` c` au \ncredere \n sistemul judiciar,
conform sondajului. Prezent`m în cele ce urmeaz` exemple de rapoarte din presa
intern`:
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„Starea sistemul juridic a atins cote alarmante. Trebuie relansat` reforma, fiind
a[teptate unele rezultate \n 2009-2010, \n cazul \n care reforma are succes.“
(Ministrul Justi]iei, iunie 2008)
„Legiuitorii din Romånia blocheaz` probele de corup]ie ale fo[tilor \nal]i demnitari. Camera inferioar` a Parlamentului Romåniei a refuzat o cerere adresat` de
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) pentru \nceperea anchetei \mpotriva
fo[tilor mini[tri.“ (Mediafax, Nine O'clock, Agerpres, AP, Adevarul, AFP,
Reuters, AP, Mediafax, 11-13 august 2008)
„Nu exist` lege, ci numai putere.“ (Societatea Academic` din Romånia).
„Continu` practica adopt`rii legisla]iei \n anumite scopuri, ceea ce \n opinia
B`ncii Mondiale reprezint` un semn de corup]ie institu]ionalizat`. Prin
adoptarea Legii nr. 69/2007, Legea nr. 78/2000 privind sanc]ionarea faptelor de
corup]ie au fost modificate prevederile legale referitoare la infrac]iunile de
acordare de credite ilegale, fapte pedepsite cu \nchisoare de la 5 la 15 ani.
Ca urmare, DNA a fost nevoit` s` \nchid` peste 50 de dosare, cåteva implicånd
prejudicii de sute de milioane de euro la bugetul de stat. Printre posibilii beneficiari ai modific`rii legii se num`r` un fost membru al CSM, bancheri [i
importan]i oameni de afaceri.“ („Ini]iativa pentru o Justi]ie Curat`”, o Alian]`
romån` de ONG-uri, iunie – noiembrie 2007)
„Jum`tate dintre magistra]ii din Romånia consider` c` dosarele prezentate \n
instan]` nu sunt distribuite \n mod aleatoriu. Exper]ii juridici explic` c` sunt
destul de pu]ine metode pentru a alege judec`torul de care ai nevoie \ntr-un
anumit dosar.“ (diverse ziare din Romånia, 9 mai 2008)
„|n campania electoral` pentru alegerile locale din Romånia, mul]i candida]i
erau urm`ri]i penal. Recordul este de]inut de jude]ul Gorj unde to]i candida]ii la
consiliul local la alegerile locale din luna iunie 2008 erau urm`ri]i penal.“
(diverse ziare din Romånia, 30 aprilie 2008)
„|n ceea ce prive[te corup]ia omniprezent` din Romånia, mai sunt de f`cut multe
pån` cånd principiile Statului de Drept s` fie aplicate corespunz`tor, [i pån`
cånd nicio persoan`, indiferent de func]ia de]inut` \n ierarhia politic` sau economic`, s` nu mai fie \n afara justi]iei.“ (MF, Financiarul.ro, 12 august 2008)
Nu se poate vorbi de un declin semnificativ al corup]iei pân` când Guvernul nu
reu[e[te s` mul]umeasc` criticile legitime.
Recomand`rile FIC

Guvernul trebuie s` \ntreprind` tot ceea ce este necesar pentru a \mbun`t`]i
con]inutul negativ al rapoartelor interna]ionale [i interne [i pentru a urca ratingul
Romåniei \n listele referitoare la corup]ie.
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|n versiunea din anul 2006 a C`r]ii Albe, FIC a indicat c` aproape niciuna dintre
recomand`rile sale anterioare cu privire la crearea codului na]ional privind
guvernan]a corporatist` nu a fost abordat`.
Anterior ader`rii la UE, atåt Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM), cåt [i
Guvernul au depus eforturi sus]inute \n vederea adapt`rii legisla]iei romåne la
acquis-ul comunitar [i la directivele Uniunii Europene.
Totu[i, un cod privind guvernan]a corporatist` nu ar trebui restric]ionat la
societ`]ile cotate la burs`.
Ca un scurt cadru istoric, \n Europa, primul cod na]ional a fost adoptat \n anul 1992
prin emiterea \n Marea Britanie a Raportului Cadbury. Rezultatele pozitive ale
codului britanic au condus la adoptarea unor coduri similare de bun` practic` \n
aproape toate celelalte ]`ri europene.
|n Europa de Est, codurile au existat \ncepånd cu anul 2000, atunci cånd Romånia a
emis primul s`u cod, pentru care ar trebui felicitat`.
Legea privind pia]a de capital (nr. 297) a fost adoptat` \n anul 2004 \n vederea
armoniz`rii \n linii mari a pie]ei romåne de capital cu principiile generale ale
standardelor europene.
Pe lång` acestea, Regulamentul suplimentar CNVM nr. 31/2006 prevedea aplicarea
\n Romånia a anumitor Directive ale Comisiei Europene \ncepånd cu data de
1 ianuarie 2007.
Totu[i, organele legislative [i de reglementare ale Romåniei nu au oferit \ndrum`ri
cu privire la guvernan]a corporatist` pentru toate societ`]ile, [i nici nu au
implementat politici care s` conduc` la o \ncredere [i cre[tere substan]ial` a
pie]elor de capital ale Romåniei.
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Drept rezultat, Romånia ocup` ultimul loc, iar siguran]a [i func]ionarea pie]elor sale
cotate sunt considerate ca avånd cel mai sc`zut nivel dintre toate cele 27 de State
Membre ale UE (a se consulta citatul de mai jos).
|n prezent, capitalizarea de pia]` a Bursei de Valori Bucure[ti („BVB”) este foarte
concentrat` [i dominat` de cåteva companii mari, fonduri de investi]ii (cum ar fi
SIF-urile) [i b`nci.
5.2 ASPECTE CARE NECESIT~
|MBUN~T~}IRI
5.2.1 Crearea Codului de
guvernan]a
corporatist` al Romåniei

Cu to]ii depindem de afaceri ca s` inov`m [i s` cre`m locuri de munc`. Societ`]ile
bine conduse, stabile din punct de vedere financiar au o importan]` crucial` pentru
competitivitatea [i s`n`tatea economiei romåne[ti. Acestea reprezint` motorul
cre[terii economice [i prosperit`]ii. O guvernan]` corporatist` eficient` abordeaz`
interesele tuturor p`r]ilor interesate: ac]ionari, administratori, angaja]i, furnizori,
creditori, precum [i autorit`]ile fiscale din Romånia [i necesit`]ile bugetului de stat.
Adoptarea standardelor interna]ionale ajut` societ`]ile s` func]ioneze mai bine [i le
preg`te[te pentru a face fa]` crizelor. Prin urmare, \ncurajarea cre`rii unor
standarde de bun` guvernan]` corporatist` pentru toate societ`]ile, cotate sau nu la
burs`, ar trebui s` constituie o parte a politicilor publice.
O guvernan]` corporatist` eficient` este fundamental` pentru a facilita accesul la
capital [i a reduce volatilitatea economiilor personale. Surse adecvate de finan]are
sunt esen]iale pentru promovarea cre[terii. Investitorii interna]ionali pot s` \[i mute
cu u[urin]` capitalul dintr-o pia]` financiar` \n alta care ofer` condi]ii mai favorabile. Anumite comportamente de guvernan]` corporatist` sunt practicate pe scar`
larg` la nivel global pentru a atrage capital [i a maximiza cå[tigurile investitorilor,
atåt interni, cåt [i str`ini. Cele mai bune practici abordeaz` aspecte cum ar fi protec]ia ac]ionarilor, dezv`luirea de informa]ii, func]ionarea [i responsabilizarea consiliilor, remunerarea managementului [i controlul riscului.
Scandalurile financiare, cum ar fi Enron [i WorldCom din Statele Unite [i scandalul
privind comerciantul cu am`nuntul olandez Ahold [i gigantul de produse agricole [i
alimentare italian Parmalat \n Europa, au pus presiune asupra guvernelor,
institu]iilor [i companiilor pentru a respecta cele mai bune practici. Pe lång`
acestea, a fost nevoie de noi ini]iative ale UE \n guvernan]a corporatist` ca urmare
a procesului de extindere, a globaliz`rii pie]elor de capital [i a promulg`rii
standardelor interna]ionale.
|n anul 2003, Comisia European` a dat publicit`]ii „Modernizarea Dreptului
Societ`]ilor Comerciale [i \mbun`t`]irea Guvernan]ei Corporatiste \n Uniunea
European`” (COM-284). COM-284 abordeaz` trei aspecte fundamentale: (1)
\mbun`t`]irea dezv`luirii de informa]ii; (2) consolidarea drepturilor ac]ionarilor; [i
(3) modernizarea consiliului director.
Cu toate c` Romånia a avut un cod rudimentar privind guvernan]a corporatist` \nc`
din anul 2000, a r`mas \n urm` \n ceea ce prive[te \mbun`t`]irea [i aplicarea acelui
cod.
Nu se poate a[tepta ca Romånia s` func]ioneze la acela[i nivel cu pie]ele mature.
Cu toate acestea, \ntr-o lume competitiv`, situa]ia Romåniei trebuie m`surat`.
O metod` corect` pentru a evalua pozi]ia Romåniei o reprezint` compara]ia de
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termeni similari. |n anul 2007, Hermes, Postma [i Zivkov au publicat un articol \n
Journal for East European Management Studies comparånd codurile privind
guvernan]a corporatist` din [apte ]`ri est-europene, [i anume: Republica Ceh`,
Ungaria, Lituania, Polonia, Romånia, Republica Slovac` [i Slovenia.
|n timp ce codurile din Republica Ceh` [i Republica Slovac` includ un num`r mare
de recomand`ri COM-284 (16 [i respectiv 15 din 18), codul romån include numai 3,
\ncorporånd par]ial recomand`rile din COM-284.
Drept rezultat, autorii au concluzionat:
„|n cazul Romåniei, con]inutul codului romån reflect` calitatea extrem de
sc`zut` a guvernan]ei: stat de drept ineficient, calitatea sc`zut` a organelor de
reglementare [i controlul sc`zut al corup]iei. Nivelurile foarte sc`zute ale dezvolt`rii pie]ei de valori mobiliare sunt asociate cu num`rul sc`zut de recomand`ri acoperite de un cod de ]ar`. Romånia exceleaz` \n aceast` privin]`; are
cel mai pu]in dezvoltat` pia]` de capital.”
O analiz` a \nsu[irii de c`tre statele membre UE a recomand`rilor europene
cu privire la companii, din data de 25 august 2008 dezv`luie faptul c`, \n timp ce 26
de state membre au ajuns uniform la o medie de 60-70%, Romånia a r`mas pe
ultimul loc, \n contrast puternic, cu numai 25%, procentajul acesteia reprezentånd
mai pu]in de jum`tate din nivelul oric`rui alt stat membru.
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|n ceea ce prive[te guvernan]a corporatist`, nu este momentul pentru un pas mic.
Romånia trebuie s` fac` un salt \nainte pentru a nu mai exista nicio discrepan]` [i
pentru a face fa]` provoc`rilor unei pie]e financiare competitive prin implementarea
unui cod modern privind guvernan]a corporatist`.

5.2.2 Comitetul Codului

Obiectivul ar fi s` se creeze un Cod care s` \ncurajeze pia]a, \ns` care s` nu
administreze la nivel micro companiile, penalizånd astfel antreprenoriatul. Codul ar
trebui s` fie compatibil cu Statul de Drept [i s` exprime \n mod clar divizarea
responsabilit`]ilor \ntre organele de reglementare [i autorit`]ile de aplicare.
Grupuri numeroase [i diverse din Romånia au un interes substan]ial \ntr-un cod bun
privind guvernan]a corporatist`. Acestea includ BVB, \n calitate de operator, CNVM,
\n calitate de organ de reglementare, Parlamentul, \n calitate de legiuitor, investitorii institu]ionali, \n calitate de formatori de pia]`, [i, de asemenea, micul investitor, a c`rui voce aproape c` nu se mai aude, \n calitate de bastion al pie]ei.
Pe lång` ace[ti actori eviden]i, mai exist` alte p`r]i interesate, cum ar fi angaja]ii
companiilor, sindicatele acestora, comunitatea \n general, mediile academice,
auditorii [i avoca]ii. |n cazul \n care oricare dintre aceste grupuri \[i \nsu[e[te
controlul asupra \ntocmirii Codului, rezultatul va consta dintr-o privire general`
influen]at` cu o concentrare limitat`, egoist`. Cele mai recente date de la Registrul
Comer]ului indic` faptul c` \n Romånia sunt \nregistrate peste 1.700.000 societ`]i.
Dintre acestea, mai pu]in de 1.800 sunt tranzac]ionate pe RASDAQ [i mai pu]in de
70 sunt tranzac]ionate pe BVB. Trebuie s` se ]in` seama de aceste statistici atunci
cånd se ia \n considerare balan]a asupra Comitetului Codului.

Recomand`rile FIC

Codul de guvernan]` corporatist` al Romåniei ar trebui \ntocmit de un grup divers
de persoane \n cadrul unui Comitet al Codului \n care niciun participant nu poate
exercita o influen]` nejustificat`. Codul ar trebui s` se bucure de un consens larg
dup` o dezbatere constructiv` [i drept dovad` a acestui consens, toate
companiile care sus]in persoanele pentru a deveni membri \n Comitetul Codului ar
trebui s` adopte Codul.

5.2.3 Punct de plecare

FIC a analizat proiectul de Cod privind Guvernan]a Corporatist` propus de BVB.
Totu[i, Codul privind guvernan]a corporatist` al României nu trebuie s` se limiteze
la societ`]ile cotate la burs`. Coduri complet dezvoltate, robuste [i mature privind
cele mai bune practici sunt disponibile la scar` larg` în UE [i ar fi neprofesional s`
se ignore existen]a acestui volum mare de lucr`ri.
Prin defini]ie, cea mai bun` practic` reprezint` un ideal. Orice companie poate
aspira la acel ideal. Nu ar trebui s` existe un cod privind guvernan]a corporatist`
separat, mai pu]in decåt ideal, pentru societ`]ile care nu sunt cotate la burs`. |n
plus, spectrul larg [i diversitatea societ`]ilor care nu sunt cotate la burs` ar umbri
standardele de guvernan]` corporatist`, cu puncte de plecare confuze care se aplic`
atunci cånd o anumit` companie ar trebui s` „treac`” la urm`torul nivel de guvernan]`. Pe lång` acestea, un Cod unic privind cele mai bune practici faciliteaz`
preg`tire uniform`. Furnizorii de capital, fie c` este capital propriu, \mprumutat, ar
avea atunci un ideal comun asupra c`ruia s` \[i fundamenteze judec`]ile.
|n general, acest lucru ar crea o bun` cultur` de guvernan]` corporatist` pe \ntreg
teritoriul Romåniei.
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Romånia ar trebui s` nu \ncerce s` reinventeze roata. |n schimb, ar trebui s`
valorifice codurile privind cele mai bune practici care exist` deja \n UE [i s` le
adopte ca baz` pentru propriul Cod.

5.2.4 Preg`tire

Comitetul Codului ar trebui s` fie un comitet de lucru, nu un grup de indivizi care
ocup` o pozi]ie onorific`. Principiile actualizate de Guvernan]` Corporatist` ale
OECD din anul 2004 reprezint` cea mai semnificativ` declara]ie multilateral` cu
privire la guvernan]a corporatist` [i sunt adaptabile contextelor sociale, legale [i
economice diverse. Reprezint` referin]a acceptat` la scar` larg`.
OECD [i alte organiza]ii interna]ionale, \n principal Banca Mondial`, IFC [i UE, au
site-uri cuprinz`toare care furnizeaz` o bog`]ie de informa]ii despre filosofiile de
guvernan]` corporatist` [i studiile de caz. Pe lång` acestea, site-urile na]ionale
prezint` aplicarea practic` a codurilor pe pia]` [i \n special, codurile olandez [i
belgian sunt considerate la scar` larg` drept codurile „privind cele mai bune
practici” din UE.

Recomand`rile FIC

Citirea \n prealabil [i \n]elegerea principiilor [i codurilor privind cele mai bune
practici, precum [i a altor materiale esen]iale de baz` ar trebui s` reprezinte o
condi]ie prealabil` pentru a fi membru al Comitetului Codului. Este necesar`
preg`tire profesional`; ar trebui ca nimeni s` nu apar` f`r` preg`tire sau ca novice.

5.2.5 Baza de reglementare

Exist` diferen]e fundamentale \ntre codurile pe care se bazeaz`, pe legi obligatorii
versus coduri voluntare.
Reglementare de c`tre Lege
Scop

Stabile[te cerin]ele minime

Fundamentare Legiferat politic la
nivel de stat

Reglementare de c`tre Cod
Define[te idealurile [i promulg` cele mai bune practici
Consens larg la nivel UE [i
interna]ional

Aplicare

Obligatorie

Perspectiv`

Perspectiva rigid` a organului Perspectiva flexibil` a
de reglementare guvernamental ac]ionarilor (de]in`torilor)

Modific`ri

|ncete, greoaie

Voluntar` (sub rezerva
valorilor minime)

Implementare relativ rapid`

De[i Codul ar fi obligatoriu pentru societ`]ile cotate la burs`, societ`]ile necotate la
burs`, inclusiv IMM-urile, ar trebui \ncurajate s` adopte [i ele codul.
Recomand`rile FIC

Reglementarea voluntar` pe baza Codului reprezint` instrumentul cel mai adecvat
[i a avut cel mai mare succes pe pie]ele \n curs de dezvoltare, iar Romånia ar trebui
s` nu se abat` de la aceast` practic`.
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5.2.6 Principiul „respect` sau explic`”

Directiva de Raportare a Societ`]ilor care modific` directivele a Patra [i a Cincea
privind Drepturile Societ`]ilor a intrat \n vigoare \n luna iunie 2008.
Aceast` directiv` prevede ca fiecare societate tranzac]ionat` \n mod public s`
furnizeze o declara]ie de guvernan]` corporatist` \n raportul s`u anual. Declara]ia
trebuie: (a) s` identifice codul privind guvernan]a corporatist` care se aplic` societ`]ii; (b) s` descrie m`sura \n care societatea respect` acel cod; [i (c) s` explice
de ce nu respect` anumite prevederi. Acest principiu „respect` sau explic`”
reprezint` fundamentarea abord`rii codului de baz` european, este impus de pia]`
[i este potrivit pentru Europa deoarece flexibilitatea sa ia \n considerare circumstan]ele individuale ale companiei [i diferen]ele dintre codurile na]ionale din cadrul
UE sau din alt` parte. De exemplu, ar trebui s` i se permit` unei societ`]i cotate la
burs` \n Romånia care este o filial` a unei societ`]i-mam` str`ine cotat` pe o alt`
pia]` financiar` interna]ional` s` urmeze un cod de guvernan]` corporatist` aplicabil societ`]ii sale mam`, [i nu codul romån. Totu[i, acest lucru ar trebui s` fie explicat în raportul anual. Principiul „respect` sau explic`” poate func]iona numai \n
cazul \n care cadrul de reglementare asigur` faptul c` societ`]ile \[i respect`
obliga]iile de a explica motivele adecvate de nerespectare. Totu[i, \n timp ce Codul
ar trebui s` \[i p`streze flexibilitatea, trebuie prev`zut` o anumit` cantitate de informa]ii financiare sau nefinanciare care trebuie cerute.

Recomand`rile FIC

O caracteristic` principal` a Codului Romåniei ar trebui s` fie prevederea „respect`
sau explic`” \n conformitate cu cele mai bune practici UE.

5.2.7 Alte aprecieri

FIC nu va prezenta toate componentele unui cod modern privind guvernan]a corporatist` în prezenta Carte Alb`. Exist` cercet`ri cuprinz`toare [i materiale disponibile pe pia]`. Totu[i, FIC atrage aten]ia asupra unor concepte moderne:
Diversitatea \n compunerea consiliilor de supraveghere. Pe lång` experien]`, independen]a este o cerin]` important` pentru func]ionarea corespunz`toare a consiliului de supraveghere. Membrii consiliului de supraveghere ar trebui s` func]ioneze
independent de ceilal]i membri [i de membrii consiliului director. Modul de stabilire
a independen]ei este de se asigura c` consiliul are o componen]` divers` \n ceea ce
prive[te genul, na]ionalitatea, vårsta, experien]a [i cadrul social. Func]iile de conducere ar trebui de]inute [i de femei \n aceea[i m`sur`.
Politica de remunerare. Consiliul de supraveghere ar trebui s` fie responsabil pentru a hot`r\ politica de remunerare pentru membrii consiliului de conducere [i
directorii executivi, inclusiv raportul dintre remunera]ia fix` [i cea variabil` [i cea
pe termen scurt [i cea pe termen lung. Remunera]ia [i componentele sale ar trebui
s` aib` ca scop consolidarea angajamentului membrilor consiliului de conducere [i
al directorilor executivi fa]` de societate [i obiectivele sale.
Responsabilizarea. Membrii consiliului de conducere [i directorii executivi ar trebui
s` aib` responsabilitate colectiv` pentru situa]iile financiare [i nefinanciare ale
societ`]ii, [i declara]iile acestora \n ceea ce prive[te codul privind guvernan]a
corporatist` care se aplic`.
Rela]ia dintre remunerare [i performan]a corporatist`. Ar trebui s` existe o corelare
pozitiv` \ntre crearea valorii ac]ionarului [i remunera]ie \n general. Ar trebui
acordat un bonus pentru cre[terea cifrei de afaceri [i profitabilitate. Acordarea de
ac]iuni [i op]iuni ar trebui s` se afle \n stråns` leg`tur` cu crearea valorii
ac]ionarului.
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Partea variabil` ar trebui asociat` obiectivelor hot`råte anterior [i m`surabile pe
termen scurt [i lung. |n cazul \n care plata variabil` este acordat` pe baza datelor
financiare sau a altor date care, ulterior, s-au dovedit a fi incorecte, societatea ar trebui s` fie \ndrept`]it` s` recupereze plata nejustificat`.
Gestionarea riscului. Societatea ar trebui s` explice riscurile de raportare strategice, opera]ionale, legislative, de reglementare [i financiare.
Independen]a Comitetelor. Societatea ar trebui s` stabileasc` standarde minime cu
privire la crearea, compunerea [i rolul nominaliz`rii, remuner`rii [i comitetelor de
audit pentru a evita conflictele de interese inerente.
5.2.8 Comitetul Codului ca
organism continuator

Activitatea Comitetului Codului ar trebui s` continue dup` publicarea Codului.
Principiile de baz` vor d`inui [i vor r`måne relativ stabile. Totu[i, cele mai bune
practici se vor dezvolta \n timp. Comitetul Codului ar trebui s` audieze plångeri, s`
ia \n considerare recomand`ri [i s` controleze procesul evolutiv al modific`rilor.

Recomand`rile FIC

Comitetul Codului ar trebui s` monitorizeze [i s` recompenseze societ`]ile pentru
aplicarea excep]ional` a Codului. Aceast` recunoa[tere poate avea ca rezultat
presiunea pie]ei pentru societ`]ile recalcitrante \n aplicarea codului f`r` metode
excesive de suprareglementare sau pedeaps`. Activismul ac]ionarilor poate fi o
alternativ` puternic` la imixtiunea organelor de reglementare.
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6.1 PROGRESE |NREGISTRATE

|n ultimii ani s-au \nregistrat progrese semnificative \n sectorul energiei electrice.
Unele companii de distribu]ie au fost privatizate, permi]ånd marilor juc`tori s` intre
pe pia]a din Romånia (Enel, E.ON, CEZ) [i s` creeze platforma unor investi]ii continue \n re]eaua de distribu]ie fapt care va conduce la o real` \mbun`t`]ire a calit`]ii
serviciilor.
La data de 1 iulie 2007 pia]a a fost liberalizat` \n \ntregime, \n conformitate cu reglement`rile europene, creåndu-se cadrul legislativ necesar liberei concuren]e, \ns`
mai trebuie \nc` depuse eforturi pån` \n momentul \n care vor fi observate efectele
unui mediu concuren]ial impar]ial.
|n ultimii ani mul]i investitorii [i-au anun]at inten]ia de a investi \n producerea de
energie \n Romånia, atåt \n centralele care folosesc sursele regenerabile de energie,
cåt [i combustibilii minerali, \ns` rezultatele efective sunt \nc` a[teptate.

6.2 ASPECTE CARE
NECESIT~ |MBUN~T~}IRI
6.2.1 Pia]a energiei electrice

Teoretic, pia]a energetic` a fost liberalizat` \n totalitate la 1 iulie 2007, \ns` sectorul
de produc]ie de energie electric` este \nc` de]inut \n totalitate de stat, iar acest fapt
creeaz` distorsiuni ale pie]ei. |n consecin]`, concuren]a este limitat`. Cantitatea de
energie comercializat` pe platformele transparente ale Operatorului pie]ei de
energie electric` din Romånia (OPCOM) a \nceput s` creasc` constant, \ns`
jum`tate din energia total` consumat` pe pia]a liber` este \nc` comercializat` \n
afara OPCOM, prin contracte bilaterale ale c`ror termeni [i condi]ii nu sunt f`cu]i
publici.
Se a[teapt` s` fie \nfiin]at` o singur` societate de stat, integrånd toate societ`]ile
neprivatizate de furnizare [i distribu]ie de energie electric` cu principalii
produc`tori (precum Hidroelectrica, Complex Turceni, Complex Rovinari, Electrica
Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud [i Electrica Muntenia Nord).

Consiliul Investitorilor Str`ini

45

CAPITOLUL 6

46

SECTORUL ENERGETIC

Recomand`rile FIC

Guvernul ar trebui s` sprijine noii juc`tori care intr` pe pia]` \n sectorul de
produc]ie de energie [i s` accelereze de asemenea privatizarea obiectivelor de produc]ie a energiei, permi]ånd astfel crearea unei concuren]e reale pe pia]`.
Dezvoltarea unei structuri de pia]` care s` poat` \ncuraja concuren]a va avea o
importan]` deosebit`. |n cazul \n care va fi \nfiin]at` o singur` entitate controlat` de
stat care integreaz` to]i furnizorii neprivatiza]i, ar trebui de asemenea sporit rolul
autorit`]ilor de reglementare independente, ar trebui liberalizat sectorul de produc]ie, precum [i \ncurajat` constituirea altor juc`tori puternici integra]i care vor
echilibra pozi]ia care revine noii entit`]i. Este de asemenea foarte important pentru
o concuren]` real` ca \ntreaga energie pentru pia]a liber` s` fie alocat` prin platforma OPCOM.

6.2.2 Promovarea energiei
regenerabile

Cadrul suport actual al producerii de energie din surse regenerabile este \n continu`
schimbare, iar obiectivele na]ionale pentru utilizarea energiei verzi sunt ambi]ioase
[i necesit` eforturi semnificative la toate nivelurile pentru a fi îndeplinite.
Un cadru legislativ clar [i stabil reprezint` o condi]ie prealabil` pentru dezvoltarea
sectorului energiei regenerabile. Procesul complex de ob]inere a tuturor
autoriza]iilor de construire necesare reprezint` de asemenea o barier` \n calea
investitorilor. Regulamentele referitoare la conectare a noilor centralele de energie
regenerabil` la re]eaua de transport sunt neclare [i descurajante
pentru investitori, \ns` acestea sunt \n prezent revizuite.

Recomand`rile FIC

Legisla]ia pentru \ncurajarea producerii de energie din surse regenerabile ar trebui
\mbun`t`]it` prin crearea unor mecanisme de suport [i garantarea unui sistem de
stimulente adecvat pe termen lung (de exemplu, 15-20 ani). Subsidiile vor trebuie
acordate \n mod corespunz`tor \n special tehnologiilor care vor contribui \n mod
semnificativ la realizarea obiectivelor de energie regenerabil` aferente. Pe lång`
sistemul privind Certificatele Verzi [i presupunånd c` subsidiile sunt acordate \n
mod corespunz`tor [i proiectate \n mod inteligent, vor fi necesare noi stimulente
financiare pentru perioada 2009-2020 \n vederea realiz`rii acestor obiective.
O aten]ie deosebit` va trebui acordat` dezvolt`rii sectorului de r`cire/\nc`lzire prin
crearea, \n m`sura \n care aceste lucru este posibil, a unei responsabilit`]i legale
clare \n vederea maximiz`rii surselor de energie regenerabil` (biomas`, panouri
solare, geotermal`). Ar trebui analizat` posibilitatea cre`rii unui singur punct de
contact pentru toate avizele [i autoriza]iile necesare unei investi]ii \n produse
regenerabile. Trebuie accelerate aranjamentele legislative \n vederea facilit`rii
investi]iilor \n re]eaua de transport, \n special \n vederea asigur`rii faptului c`
investi]iile pot fi efectuate f`r` \ntårzierea cauzat` de birocra]ie. |n plus, trebuie
elaborate [i aprobate \ntr-un timp cåt mai scurt reguli eficiente pentru conectarea
la re]ea pentru a evita efectul unui num`r mare de cereri f`r` o finan]are garantat`
fapt care conduce la un sistem supraaglomerat [i la blocarea implement`rii altor
proiecte. Un alt aspect important referitor la conectarea la re]ea se refer` la modul
de alocare a costurilor care poate submina anumite proiecte de investi]ii ce trebuie
continuate dac` Romånia va dori s` realizeze obiectivele propuse pentru anul 2020.

6.2.3 Politici de mediu
[i garantarea furniz`rii

Mix-ul de energie actual (\n 2007: c`rbune 42%, hidro 26%, gaz 17%, nuclear 13%,
petrol 1%, altele 1%) din Romånia este satisf`c`tor. Totu[i, restric]iile la emisiile de
CO2 impuse de UE [i Protocolul de la Kyoto impun investi]ii majore, deoarece
nivelurile emisiilor majorit`]ii obiectivelor de produc]ie a energiei sunt foarte
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ridicate ca urmare a faptului c` acestea folosesc o tehnologice \nvechit`.
Costurile suplimentare ce vor trebui s` fie suportate luånd \n considerare cerin]a
viitoare ce probabil va fi impus` Romåniei de a cump`ra permise de emisii de CO2 ar
putea conduce la o majorare semnificativ` a pre]urilor la energie, fapt care ar avea
un impact major asupra \ntregii economii.
Recomand`rile FIC

GR ar trebui s` sprijine utilizarea unui mix de energie care s` poat` asigura
siguran]a furniz`rilor [i \ndeplinirea obiectivelor UE [i ale Protocolului de la Kyoto
cu privire la emisiile de CO2 (obiectivul etapei a 3-a a UE [i Kyoto: reducerea
emisiilor de CO2 cu 20% pån` \n anul 2020 comparativ cu anul de referin]`, 1990) [i
\n acela[i timp s` men]in` pre]uri rezonabile la energie. Sistemul nu se poate baza
numai pe dezvoltarea produselor regenerabile, iar Romånia ar trebui s` ia \n
considerare cre[terea capacit`]ii sale nucleare instalate. Vechile centrale electrice
pe baz` de c`rbune pot de asemenea reduce \n mod semnificativ emisiile de CO2 prin
utilizarea celor mai noi tehnologii [i acest lucru poate fi realizat prin cre[terea
concuren]ei [i a investi]iilor prin privatizarea sectorului produc]iei de energie.

6.2.4 Eficien]a energetic`

Romånia de]ine \n prezent cadrul legislativ pentru utilizarea eficient` a energiei atåt
pentru consumatorii industriali, cåt [i pentru cei casnici, \ns` aplicarea acestor legi
este inconsecvent`. Foarte multe centrale sunt \nvechite [i mari consumatoare de
energie, necesitånd investi]ii mari pentru a putea \mbun`t`]i eficien]a energetic`.
Pentru consumatorii casnici, eficien]a energetic` nu a reprezentat pån` \n prezent
o problem` serioas` [i astfel trebuie depuse eforturi pentru ca publicul s`
con[tientizeze importan]a acestui aspect. Eficien]a energetic` este de asemenea
important` \n contextul energiei regenerabile deoarece partea de energie
regenerabil` \n consumul de energie total depinde de nivelul de consum de energie
final` care este puternic influen]at de eficacitatea politicilor privind eficien]a
energetic` [i rela]ia rezultant` \ntre cre[terea cererii de energie [i PIB.

Recomand`rile FIC

Este foarte important ca GR s` investeasc` \n reducerea cererii de energie
prin \mbun`t`]irea eficien]ei energetice. Acest lucru ar trebui realizat prin
introducerea de tehnologii \mbun`t`]ite [i moderne, precum [i prin modificarea
comportamentului consumatorului. Ar trebui luate m`suri pentru a educa to]i
consumatorii [i pentru a sprijini investi]iile \n eficien]a energetic`.
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Agricultura

7.1 PROGRESE |NREGISTRATE

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

|n ultimele luni, s-a \nregistrat o serie de progrese \n domeniul agriculturii,
cum ar fi:
-

a fost \nfiin]at` Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) pentru
a acorda acces la finan]area din fonduri UE; [i

-

Planul Na]ional pentru Dezvoltare Rural` a fost finalizat [i \naintat Comisiei
Europene. Se a[teapt` ca acesta s` fie aprobat \ntr-un viitor apropiat, iar acest
fapt va permite accesul la fondurile europene pentru investi]ii.

Ca o m`sur` proactiv`, \mpotriva efectelor crizei financiare mondiale, Guvernul
Romåniei ar trebui s` asigure succesul implement`rii proiectelor realizate din fonduri structurale.
Pentru a preîntâmpina dificult`]ile pie]ei, având în vedere restric]iile de creditare [i
costul dobânzii de cofinan]are a proiectelor, ar trebui propuse forme de garantare [i
subven]ionare pentru dobânzi .
Printr-o stråns` colaborare, Guvernul, Banca Na]ional` a Romåniei, b`ncile [i
investitorii din agricultur` ar putea s` dep`[easc` lipsa cofinan]`rii, asigurând o
absorb]ie mul]umitoare a respectivelor fonduri structurale.

7.2.1 Dezvoltarea unei Strategii
agricole pe termen mediu [i lung

Deoarece Romånia este acum membr` a Uniunii Europene, fermierii trebuie s`
respecte cerin]ele Politicii agricole comune comunitare. Prin urmare, priorit`]ile
referitoare la finan]area diferitelor tipuri de proiecte agricole sau de investi]ii pot fi
evaluate \n baza strategiilor \ntocmite de GR [i aprobate de Comisia European`. GR
a elaborat numai un singur plan preliminar de dezvoltare rural`, care \n prezent
a[teapt` aprobarea Comisiei Europene. Acest fapt va permite finan]area primelor
proiecte de investi]ii, depuse \nc` din luna martie a anului 2008.
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Dezvolt`rile economice \nregistrate la nivel mondial, precum [i schimb`rile
climatice au condus la o continu` cre[tere a pre]ului la produsele agricole, care pot
fi folosite atåt ca produse alimentare, cåt [i pentru aprovizionarea cu combustibili.
Romånia are 9,2 milioane de hectare de teren arabil [i ar putea aduce o contribu]ie
important` atåt la cerin]ele alimentare viitoare ale Europei, cåt [i la necesarul de
combustibil ecologic.
Recomand`rile FIC

Pentru a men]ine un cadru legislativ care s` asigure un mediu de afaceri stabil, precum [i o planificare multianual` a bugetelor corespunz`toare, ar trebuie definite
priorit`]ile [i obiectivele pentru activit`]ile agricole.

7.2.2 Stimulente pentru
alipirea loturilor

Marele dezavantaj al agriculturii romåne[ti const` \n parcelarea excesiv` a
terenurilor agricole. Acest fapt are un impact semnificativ asupra costurilor
efectuate de c`tre fiecare fermier, productivitatea devenind astfel una dintre cele
mai sc`zute din Europa, atåt \n ceea ce prive[te produsele vegetale, cåt [i cele
animale. |n ultimii ani, Guvernul nu a luat niciun fel de m`suri pentru a \ncuraja
alipirea loturilor.

Recomand`rile FIC

Produc]ia agricol` ar trebui ra]ionalizat`. Trebuie introduse f`r` \ntårziere politici
\n vederea \mbun`t`]irii competitivit`]ii, incluzånd stimulente pentru asocia]ii [i
cooperative de fermieri.
Sunt necesare stimulente pentru a \ncuraja fermierii s` se asocieze, fie \n cooperative, fie \n asocia]ii simple care vor permite cultivarea \n comun a terenului agricol.
|n plus, costurile \nregistr`rii loturilor \n cartea funciar` ar trebui reduse, iar
ac]iunile legale de revendicare ar trebui urgentate. Aceste m`suri ar \mbun`t`]i procesul actual lent al alipirii loturilor.
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7.2.3 |mbun`t`]irea
infrastructurii agricole

Romånia are una dintre cele mai slabe infrastructuri din zonele rurale ale Europei.
Doar 25% din satele din Romånia au ap` curent`, \n timp ce sistemele de canalizare
[i sta]iile de tratare a apei nu exist` \n cele mai multe sate [i comune.
Numai aproximativ 5% din suprafa]a de teren arabil este deservit` de un sistem de
iriga]ii, iar acesta este vechi de peste 30 de ani, format din echipamente ie[ite din uz
care necesit` costuri ridicate de \ntre]inere.

Recomand`rile FIC

Planul na]ional pentru dezvoltare rural` trebuie s` includ` \mbun`t`]iri semnificative ale sistemelor de furnizare, canalizare [i tratare a apei din zonele rurale.
Introducerea unui sistem de iriga]ii modern, utilizånd o tehnologie de ultim`
genera]ie, reprezint` o prioritate stringent`, iar utilizarea surselor de energie
alternative \n agricultur`, precum energia solar` [i eolian`, ar trebui de asemenea
promovate. Drumurile de acces la loturile agricole trebuie modernizate.

7.2.4 Organizarea unei Campanii
de informare eficiente
cu privire la fondurile UE

Programele de preaderare finan]ate de la UE – ISPA, Phare [i SAPARD - au
\nregistrat un succes limitat deoarece nivelul de absorb]ie a fost destul de sc`zut.
De[i programul de finan]are s-a desf`[urat pe o perioad` de 5 ani (2003 - 2007),
numai aproximativ 10.000 de entit`]i dintre cei 50.000 de poten]iali beneficiari
avu]i \n vedere au beneficiat de acestea din cauza lipsei de informa]ii privind
eligibilitatea.
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Nivelul de finan]are postaderare este mult mai mare, oferind o real` oportunitate de
\mbun`t`]ire a agriculturii romåne[ti [i de aducere a standardelor sale de eficien]`
mai aproape de nivelurile Europei Occidentale. Pentru a \ncuraja atragerea acestor
fonduri, trebuie demarat` o campanie de promovare [i informare continu`, \n baza
unei strategii de comunicare profesionist`.
Recomand`rile FIC

Trebuie organizat` o campanie de informare eficient` pentru a ob]ine o rat` de
absorb]ie bun` pentru fondurile UE.

7.2.5 Servicii veterinare

Aderarea Romåniei la Uniunea European` a atras modific`ri ale legisla]iei pentru
adoptarea acquis-ului comunitar, \n special cu privire la fabricarea [i procesarea de
produse alimentare de origine animal`. Numeroasele legi noi adoptate [i
implementate \ntr-un timp relativ scurt au avut ca rezultat neconcordan]e \n
interpretarea acestor legi. Este important ca legisla]ia din acest domeniu s` fie
aplicat` \n mod uniform [i transparent pentru atingerea scopului \n care a fost
elaborat`, avåndu-se \n vedere \n acela[i timp practica altor ]`ri membre UE.

Recomand`rile FIC

Legile europene ar trebui aplicate uniform [i corect de autoritatea veterinar` [i de
alte institu]ii ale statului. Noua legisla]ie trebuie mai \ntåi \n]eleas` la nivel local [i
mai apoi implementat` \n mod corespunz`tor la nivel na]ional.
Personalul Autorit`]ii Na]ionale Sanitar-Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor
(ANSVSA) trebuie s` beneficieze de instruire continu` eficient` astfel \ncåt s`
aplice noua legisla]ie \n mod corect [i uniform. ANSVSA trebuie s` urm`reasc`
\ndeaproape modific`rile legisla]iei europene [i s` le aplice \n mod corect, cu
perioade de tranzi]ie corespunz`toare, dup` cum este necesar.

7.2.6 Legea privind etichetarea

Modific`rile frecvente ale legii privind etichetarea au condus la confuzie, atåt la
nivelul procesatorilor, cåt [i la nivelul comercian]ilor [i al consumatorilor.
Legea european` privind etichetarea trebuie respectat`. Interpret`rile subiective
ale legisla]iei ar trebui descurajate, deoarece acest fapt cauzeaz` confuzie atåt \n
råndul fabrican]ilor, cåt [i al consumatorilor. De asemenea, aceasta \nseamn` c`
etichetele trebuie schimbate \n mod frecvent, generånd costuri suplimentare.

Recomand`rile FIC

Legisla]ia european` trebuie urm`rit` [i implementat` \n mod corect, f`r`
modific`ri ulterioare la nivel na]ional care genereaz` costuri suplimentare.
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Finan]area european`
[i legisla]ia de \ncurajare
a investi]iilor

Romånia este eligibil` pentru sume considerabile din finan]area UE pentru a ajuta
la aducerea nivelului de trai mai aproape de cel din alte state membre UE. Aceasta
reprezint` o oportunitate istoric` pentru programe ample de modernizare [i
\mbun`t`]ire a infrastructurii, ]ara devenind astfel mai atr`g`toare pentru investitori, [i permi]ånd societ`]ilor romåne s` concureze mai eficient \n cadrul Pie]ei
Unice Europene. |n prezent este disponibil` o mai mare finan]are de la UE [i pentru
sectorul privat, prezentånd oportunit`]i pentru Parteneriatele Public-Privat care pot
implica sectorul de afaceri \n \mbun`t`]irea infrastructurii statului.
Chiar \n circumstan]e economice normale, ar fi imperativ pentru Guvernul romån s`
beneficieze pe deplin de aceast` oportunitate masiv` [i s` asigure un nivel \nalt de
absorb]ie a fondurilor UE. |n contextul actual de incertitudine financiar` la nivel
global, acest lucru este chiar mai important. Utilizarea eficient` a fondurilor UE nu
numai c` va \mbun`t`]i infrastructura Romåniei, dar poate s` ac]ioneze [i ca un
stimulent \n momente de recesiune economic`. Proiectele de infrastructur`
utilizånd fonduri UE pot crea locuri de munc`, \n special \n construc]ii, care sunt
afectate foarte mult acum de declinul sectorului imobiliar. |ns` utilizarea eficient`
a fondurilor UE nu va fi numai \n beneficiul construc]iilor. Aceasta va avea un efect
pozitiv asupra \ntregii economii. Pån` \n acest moment, absorb]ia de fonduri UE a
avut un nivel sc`zut, atåt \nainte, cåt [i dup` aderare. |n consecin]`, Guvernul romån
trebuie s` se implice mai mult pentru a se asigura c` aceast` oportunitate major` de
dezvoltare nu este neglijat`.
Investi]iile Str`ine Directe (ISD) au constituit un important factor care a \ncurajat
dezvoltarea cantitativ` dar [i calitativ` a economiei romåne[ti \n ultimii ani.
Conform datelor publicate de Banca Na]ional` a Romåniei, 9,02 miliarde de euro au
intrat \n Romånia ca ISD \n 2008, reprezentånd principala pårghie de echilibrare a
deficitului de cont curent cu -53,5% \n acest an. |n anul 2008, Romånia a fost cel
de-al doilea mare destinatar al ISD regiunea ECE dup` Polonia. Sectoarele care au
\nregistrat o cre[tere important` \n ultimii ani au fost construc]iile, sectorul
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imobiliar, al industriei produc`toare, sectorul serviciilor financiare [i al asigur`rilor.
Pe lång` atragerea banilor \n ]ar`, ISD a condus de asemenea la o \mbun`t`]ire
tehnologic`, ca urmare a unui transfer de tehnologii [i know-how. Cei mai mul]i
investitori str`ini utilizeaz` cele mai recente tehnologii, fie pentru a respecta
Directivele Europene, fie pentru c` aleg s` fac` acest lucru din motive de eficien]`.
|n trecut, Romånia s-a dovedit atractiv` pentru investitori deoarece a fost o pia]` \n
cre[tere [i a avut al]i factori economici favorabili, precum costurile relativ sc`zute
\n ceea ce prive[te for]a de munc`, energia, taxele etc. Este o pia]` mare (popula]ie
de 22 de milioane) comparativ cu ]`rile vecine (de exemplu, Bulgaria, Serbia,
Ungaria). Aderarea la UE la data de 1 ianuarie 2007 a oferit Romåniei mai mult` stabilitate ca destina]ie investi]ional` [i a oferit de asemenea acces la Pia]a Unic` a UE.
Prin urmare, mul]i investitori au ales Romånia ca baz` a activit`]ilor acestora din
Europa de Sud Est.
Totu[i, unii investitori au ajuns s` considere Romånia mai pu]in atractiv`, ca urmare
a riscurilor macroeconomice (care includ o balan]` comercial` negativ` [i un deficit
mare de cont curent), precum [i a cre[terii costurilor for]ei de munc` [i ale energiei.
Instabilitatea legislativ` este de asemenea un punct descurajator pentru ISD. O lege
privind stimularea investi]iilor trebuia s` intre \n vigoare la data de 1 ianuarie 2007,
\n momentul \n care a expirat legea anterioar` privind investi]iile. Totu[i, respectiva lege nu a intrat \n vigoare, [i \ntre 1 ianuarie 2007 [i 1 iunie 2008, investitorii
str`ini nu au avut un cadru de reglementare. |n iunie 2008 a fost adoptat`, \n final,
o Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului (OUG nr. 85/2008), stabilindu-se astfel cadrul
aferent stimul`rii investi]iilor, [i fiind \nfiin]at` o nou` Agen]ie Romån` pentru
Investi]ii (ARI), care va ac]iona ca ghi[eu unic pentru informarea investitorilor cu
privire la facilit`]ile disponibile. ARI va \nlocui fosta Agen]ie Romån` pentru
Investi]ii Str`ine (ARIS).
De asemenea, s-a remarcat o instabilitate semnificativ` \n ceea ce prive[te legisla]ia
fiscal`, de exemplu, referitor la TVA, precum [i lipsa transparen]ei \n ceea ce
prive[te schemele de ajutor de stat. Aceast` instabilitate a avut efecte negative,
deoarece avantajele competitive ale Romåniei au sc`zut. |ntårzierile referitoare la
stabilirea unui cadru legislativ pentru alocarea fondurilor UE au avut un impact
negativ semnificativ asupra ISD, deoarece investitorii nu au putut s` beneficieze de
multe dintre oportunit`]ile de finan]are care ar fi trebuit s` fie disponibile.
FIC recomand` de asemenea autorit`]ilor s` acorde mai mult` aten]ie rolului cheie
pe care \l joac` infrastructura unei ]`ri \n procesul decizional pentru investi]ii.
Este general cunoscut faptul c` mai sunt multe de f`cut \n urm`torii ani pentru
modernizarea infrastructurii [i utilit`]ilor Romåniei. Lipsa progresului ar putea
reduce gradul de atractivitate al ]`rii pentru investitori, [i deja exist` unele indicii
c` punctele slabe ale infrastructurii Romåniei au un efect negativ asupra deciziilor
investi]ionale. Bulgaria, de exemplu, care a \ntreprins mai multe ac]iuni \n ultimii
ani pentru modernizarea infrastructurii sale, a \nregistrat o puternic` cre[tere a
investi]iilor. Acest lucru este [i mai imperativ din punctul de vedere al sumelor
semnificative din finan]area de la UE care sunt disponibile pentru a sprijini
investi]iile \n infrastructura Romåniei. Pe lång` acestea, proiectele de infrastructur`
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ar trebui organizate eficient [i ar trebui s` urmeze un program strict, cu penalit`]i
pentru \ntårzieri, astfel \ncåt contractan]ii s` fie ]inu]i responsabili corespunz`tor
fa]` de public.
Exist` numeroase moduri prin care infrastructura Romåniei poate fi \mbun`t`]it` \n
vederea cre`rii unor condi]ii investi]ionale mai atractive.
Recomand`rile FIC

Ca o m`sur` imediat` [i urgent`, GR trebuie s` \mbun`t`]easc` eficien]a \n
utilizarea fondurilor UE. GR ar trebui s` stabileasc` obiective ambi]ioase pentru
atragerea de fonduri UE [i ar trebui s` aib` ca scop egalarea sau \mbun`t`]irea
ratelor de absorb]ie realizate de cei mai buni juc`tori din ]`rile care au aderat la UE
\n anul 2004. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui s` se asigure c` personalul
corespunz`tor este angajat \n diferite ministere care sunt eligibile de a administra
proiectele finan]ate de UE [i c` acest personal are autoritatea de a implementa
programele \n mod eficace. Trebuie eliminate obstacolele birocratice pentru o rat`
bun` de absorb]ie a fondurilor UE. Pe lång` acestea, GR ar trebui s` stabileasc` un
mecanism continuu de analiz` pentru a se asigura c` cei responsabili cu dezvoltarea
programelor aferente finan]`rii UE sunt tra[i la r`spundere pentru performan]a lor
[i c` deficien]ele aferente persoanelor sau procedurilor pot fi identificate \ntr-un
stadiu incipient.
FIC apreciaz` noua Ordonan]` de Urgen]` a Guvernului privind investi]iile (OUG nr.
85/2008), considerånd-o un \nceput promi]`tor al adopt`rii regulamentelor UE
privind ajutoarele de stat, sporind transparen]a, \ncurajånd dialogul cu persoanele
interesate [i \mbun`t`]irea activit`]ii noii Agen]ii Romåne pentru Investi]ii. OUG ar
trebui s` reprezinte primul pas c`tre implementarea unor proceduri clare [i
transparente de acordare a ajutoarelor de stat pentru activit`]i comerciale.
Aceast` nou` legisla]ie ar trebui s` constituie prima etap` a unui proces continuu.
|n prezent nu exist` un rezumat centralizat al ajutoarelor poten]ial disponibile
(stimulente fiscale, scutiri de la taxele locale etc.), limitåndu-se transparen]a.
GR ar trebui s` ia m`suri active \n vederea promov`rii Romåniei \n str`in`tate,
inclusiv o campanie de marketing.
Ar trebui organizat un forum pentru dezbateri, condus de MF, unde furnizorii de
infrastructur` din sectoarele publice [i private se pot \ntålni pentru a discuta despre
necesit`]ile investitorilor, inclusiv dezvoltarea re]elelor de drumuri, c`i ferate [i
energie. Scopul acestora ar trebui s` fie anticiparea cerin]elor investitorilor,
ac]ionånd mai degrab` ca un suport pentru ISD, [i nu reac]ionånd la deficien]e dup`
ce investi]iile au fost deja f`cute. FIC consider` c` MF este potrivit pentru a conduce
acest forum deoarece are mul]i reprezentan]i \n cele mai multe dintre companiile
mari de utilit`]i [i este implicat \n preg`tirea planurilor investi]ionale ale acestora.
|n plus, MF aprob` toate proiectele investi]ionale \n infrastructur` care implic`
fonduri de la bugetul de stat. De asemenea, poten]ialii investitori apreciaz` \n mod
deosebit informa]iile furnizate de MF.
ARI reactivat` ar trebui s` fie guvernat` de OUG nr. 85/2008 [i condus` de un
membru al guvernului cu func]ie de conducere (precum un Secretar de Stat care
raporteaz` Prim-ministrului), permi]åndu-i-se astfel agen]iei s` aib` rela]ii
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echilibrate cu to]i partenerii. Pre[edintele acesteia ar trebui s` aib` experien]` \n
domeniul economic. Agen]ia ar trebui s` aib` urm`toarele obiective:
- s` fie un ghi[eu unic real de „informa]ii” pentru poten]ialii investitori care au
nevoie de asisten]` cu privire la oportunit`]ile investi]ionale, poten]ialele
amplasamente disponibile, stimulentele [i schemele de ajutor de stat existente;
- s` \ntocmeasc` un Memorandum de \n]elegere (Md|) pentru fiecare investi]ie
de anvergur` [i s` se ocupe ca acesta s` fie semnat de toate autorit`]ile publice
relevante (furnizorii de ajutor de stat, institu]iile responsabile pentru
dezvoltarea infrastructurii, autorit`]ile locale etc.) implicate \n procesul
investi]ional;
- s` urm`reasc` implementarea Md| dup` ce acesta a fost semnat;
- s` promoveze oportunit`]ile investi]ionale din Romånia \n mod activ,
accentuånd avantajele competitive ale ]`rii;
- s` promoveze \n mod activ o rela]ie mai stråns` cu fiecare Agen]ie Regional` de
Dezvoltare pentru a oferi asisten]` [i la nivel local.
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