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Conferinta a fost deschisa de Dna M. Gheorghe, presedinte CIS si 
presedinte Petrom OMV prezentand in ansamblu actiunile generate de CIS 
incepand cu octombrie a.c. pe tema Programului pentru crestere economica – 
actiuni prioritare pentru repornirea economiei si a stadiului de progress al 
masurilor propuse. 
 
Principalele masuri propuse de CIS sunt urmatoarele: 
 

1. Introducerea la MF a unui Registru transparent de creante asupra 
bugetului de stat, cu o scadenta atribuita fiecarei creante; 

2. Inceperea Programului Prima Casa 3 pentru relansarea sectoarelor 
imobiliar si constructii; 

3. Crearea unui Consiliu de Dezvoltare Economica ( ca organ consultative 
pe langa Presedentie sau Guvern ) pentru a ajuta la definirea strategiei pe 
termen lung a economiei romanesti; 

4. Crearea de facilitate de creditare subventionata pentru IMM prin 
contributia comuna a bancilor si sectorului public; 

5. Dezvoltarea pietelor de capital prin listarea locala si internationala a 
Fondului Proprietatea si prin stabilirea unui program accelerat, clar si 
transparent de privatizare a companiilor de stat- listari si vanzari 
strategice, inclusive actiuni minoritare ( in domenii precum infrastructura, 
transport, energie etc); 

6. Externalizarea ( sau centralizarea intr-o singura entitate cu experienta 
ridicata) managementuluiprocesului de accesare a Fondurilot UE; 

7. Prezentarea unei candidature commune ( impreuna cu Bulgaria / Ungaria 
) pentru organizarea CE de fotbal din 2020; 

8. Promovarea modelelor de cofinantare; 
9. Accelerarea investitiilor in infrastructura aferenta agriculturii, inclusive prin 

absorbtia fondurilor UE; 
10. Concentrarea controalelor fiscale asupra contribuabililor care prezinta un 

risc ridicat de evaziune fiscala, fata de efectuarea controalelor la 
intamplare. Concentrarea asupra unor masuri eficiente de scaderea 
evaziunii, de imbunatatire a colectarii taxelor si de lupta impotriva spalarii 
banilor; 

11. Ajustarea legislatiei muncii pentru a o face mai flexibila si adaptabila la 
schimbarile din mediul economic ; 



12. Reformarea administratiei publice prin folosirea de indicatori de eficienta 
clar definiti. 

 
Prezentarea integrala a Programului invocat mai sus se afla la sediul ARACO si 
poate fi accesat la cerere. 
 
In interventia sa, dl Dominic de Bruynseels, vicepresedinte al CIS si 
Presedinte al BCR SA, a facut urmatoarele precizari: 
 

• Business do not survive on promises but on cash; 
• Este necesara extinderea criteriilor de eligibilitate pentru un program 

Prima Casa 3; 
• Trebuie utilizata oportunitatea majora a fondurilor comunitare; 
• Trebuie promovate schimbari majore ale Codului Muncii; 
• Trebuie prioritizate proiectele de infrastructura si promovate proiectele in 

PPP: 
• Este important ca din 2011 reapar prognoze de crestere  a economiei. 

 
Interventia urmatoare a fost a Presedintelui T. Basescu care a punctat 
urmatoarele aspecte: 
 

• Regretul ca cei care vorbesc la TV despre economie nu se regasesc in 
sala la aceasta conferinta; 

• Reprezentantii CIS au fost rugati sa explice publicului larg realitatile 
economice din Romania anului 2010; 

• Conventia obtinuta cu FMI si CE va genera fondurile de la BEI si CE 
aferente   investitiilor din 2011 pentru consum  in primele 2  trimestre din 
2011, suma fiind de 7 mld. Euro; 

• Reducerea costurilor si a cheltuielilor publice trebuie continuata; 
• Exista serioase indoieli ca Europa sociala mai este o solutie iar Romania 

fara performanta economica nu poate fi o Romanie sociala; 
• Din 2011 trebuie trecut la abordarea calitativa a reformei statului iar pana 

atunci mai trebuie disponibilizati 26.000 de salariati din sectorul public; 
• In ceea ce priveste mediul de afaceri se remarca o tendinta consistenta de 

stabilitate; 
• Cea mai mare lovitura primita de Romania a fost in 2010 nevoia de a 

majora TVA ca alternative la scaderea temporara a pensiilor in urma 
deciziei CCR; 

• Modificarea Codului Muncii se impune cu stringenta pentru flexibilizarea 
pietei muncii; 

• Exista estimarea ca 1,6 milioane de persoane lucreaza pe piata neagra a 
muncii si aceasta e o problema generate de patronate catre stat; 

• Putem avea incredere in cresterea  economica a Romaniei prognozata de 
FMI si CE la 1,5 % in 2011 dupa -1,9% in 2010; 

• Urgenta zero este relaxarea fiscala pe forta de munca. 



 
In interventia sa, ES Ambasadorul SUA la Bucuresti a facut urmatoarele 
precizari: 
 

• Reforma justitiei este necesara si trebuie continuata; 
• Trebuie continuata reforma in agricultura; 
• Sectorul de business trebuie sa fie parte din solutie si partener al 

sectorului politic. 
 
Presedintele AmCham ( Camera de Comert a SUA in Romania ), dl. Sorin 
Mandrutescu a anuntat public parteneriatul strategic cu CIS, inclusiv in planul 
implicarii si prezentei publice. 
 
Inainte de a pleca, presedintele T. Basescu a precizat ca este deschis pentru 
infiintarea unui Consiliu de Dezvoltare Economica in structura Presedentiei si a 
facut un apel catre  CIS cu rugamintea de a avea incredere in Romania pentru ca 
se vor face afaceri foarte bune  ! 
 
Ia partea a doua a conferintei au participat ministrul Justitiei si secretari de stat 
de la diverse ministere economice si sociale. 
 
Dl Bogdan Dragoi, secretar de stat la MF, a facut urmatoarele precizari de 
interes: 
 

• Tot ce inseamna autoritati centrale  nu  trebuie sa mai aiba arierate pana 
la finele anului 2010; 

• Este necesara activarea Ordonantei 51 / 2010 tot pentru stingerea 
arieratelor; 

• Ordonanta 63 / 2010 va incepe sa produca efecte din 2011 in sensul ca 
nu se vor mai acorda imprumuturi noi pana nu se sting datoriile vechi; 

• Toti banii aferenti cofinantarii in 2011 trebuie asigurati in primele 2 
trimestre; 

• Se doreste revitalizarea programului Prima Casa; 
• Exista o mare problema cu capacitatea de absorbtie in sensul ca sunt 

depuse dosare pentru 44 mld euro, ceea ce depaseste mult alocarea, din 
care s-au aprobat 13 mld euro si s-au semnat contracted oar de 8,5 mld. 
Euro; 

• Exista si o problema a bancabilitatii proiectelor in sensul ca multe proiecte 
sunt oportune local dar nu pot obtine finantarea de la banci; 

 
Pentru cei interesati, la sediul ARACO pot gasi informatiile cuprinse in Raportul 
de progres  la 11.11.2010 al Programului de crestere economica propus de CIS. 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte 


