
 
 
 
ARACO 

 
NOTA 

privind intalnirea presedintilor confederatiilor patronale si sindicale 
cu premierul Emil BOC 

 
In ziua de 27.01.2010 intre orele 15.00 si 18.00, a avut loc la sediul 
Ministerului Muncii o intalnire a presedintilor confederatiilor patronale si 
sindicale reprezentative national cu Primul ministru al Guvernului 
Romaniei,  cu ministrul Muncii, cu secretarii de stat de la MFP si M Muncii.. 
 
Principalele informatii prezentate de premierul Emil Boc au fost 
urmatoarele: 
 

• Guvernul a depasit cu bine momentul aprobarii Bugetului si BASS in 
Parlament precum si runda de discutii cu FMI, BM si CE; 

• Cresterea economica este prioritara pentru premier, nivelul convenit 
fiind de 1,3%; 

• Conform discutiilor cu delegatia FMI, BM si CE se garanteaza 
primirea transelor care vor fi transferate jumatate la BNR si jumatate 
la Guvern pentru finantarea deficitului, inclusiv pentru investitii; 

• In luna martie va avea loc  o vizita a presedintelui FMI, Dominic 
Straruss Kahn; 

• Sunt angajate termene in semestrul I pentru promovarea Legii 
responsabilitatii fiscale si Legii pensiilor; 

• TVA si cota unica raman neschimbate; 

• Se mentine neimpozitarea profitului reinvestit cu aplicare din 
trimestrul IV, 2009; 

• Impozitul minim se va transforma in impozit forfetar iar pana in luna 
martie MFP va promova aceasta schimbare; 

• S-a opinat ca avem o problema cu aborbtia fondurilor comunitare si 
se vor organiza analize cu autoritatile de management urmand a se 
lua masuri de fluidizare si consolidare a acestor fluxuri financiare; 

• Se vor organiza intalniri cu premierul bulgar pentru convenirea unui 
mod  de consumare suplimentara a fondurilor pentru proiecte 
transfrontaliere; 

• Vor fi eliminate actiunile de control sicanatorii asupra agentilor 
economici; 



• Se infiinteaza o entitate noua in Guvern pentru monitorizorea 
implementarii legislatiei si proiectelor in PPP; 

• Se va proceda la reform clasei politice si reducerea numarului de 
parlamentari; 

• Se infiinteaza  o comisie de rationalizare a cheltuielilor publice; 

• Pensia sociala minima se va indexa in 2010 cu rata inflatiei; 

• Se va dispune infiintarea unui Fond de initiativa sociala pentru 
ajutorarea pensionarilor cu pensii foarte mici; 

• Somajul tehnic este acceptat pentru a fi extins incepand cu luna 
februarie, 2010. 

 
 
 
In interventia avuta, presedintele ARACO a precizat ca propunerile 
industriei constructiilor se regasesc in Scrisoare adresata primului ministru 
in data de 25.01.2010 ( www.araco.org  Media / Comunicate  ), scrisoare 
care a fost inmanata personal cu acest prilej. 
 
Suplimentar fata de scrisoare, presedintele ARACO , in interventia sa, a 
precizat: 
 

• Este necesara dupa aprobarea bugetelor si dupa analiza pe Acord 
cu FMI, BM si CE o interventie publica a primului ministru prin care 
sa fie precizate care sunt proiectele ce vor avea finantarile asigurate 
din fonduri publice nationale si comunitare precum si graficul de 
plata a creantelor din 2009  catre firmele din sector; 

• Necesitatea colaborarii cu dintre Guvern si BNR pentru flexibilizarea 
pozitiei sistemului bancar din Romania  si reducerea nvelulurilor 
dobanzilor la cele practicate in tarile – mama; 

• Urgentarea modificarii legislatiei achizitiilor publice si a promovarii 
conditiilor FIDIC; 

• Analizarea propunerilor  ARACO pentru o noua Strategie de 
dezvoltare a infrstructurii rutiere in conditii de economicitate bazata 
pe analiza fluxurilor auto; 

• Promovarea unei legislatii PPP mai atractiva care sa genereze 
investitii din zona UE dar mai ales din zona non UE, cu o atentien 
speciala acordata Chinei; 

• Concertarea eforturilor guvernamentale la nivel European pentru 
promovarea unei startegii transfrontaliere pentru sectorul de 
constructii cu accent pe sectoarele de cosntructii din Europa 
Centrala si de Est , grav afectate de criza; 

 



 
In finalul intalnirii de 3 ore premierul a precizat : 
 

• Ca este necesara semnarea unui pact de ocupare a fortei de 
munca; 

• Este de acoed cu modificarea legislatiei achizitiilor publice, sens in 
care solicita propuneri; 

• Strategia energetica a Romaniei trebuie corelata cu problemele de 
mediu trebuie analizzata la nivel de CSAT; 

• Trebuie precizat portofoliul de investitii care are finantare asigurata; 

• Somajul  Tehnic ( de fapt economic ) va fi reglementat cu februarie, 
2010; 

• Se va operationaliza o unitate pe tema PPP la nivel de Guvern; 

• Se va analiza in regim de urgenta promovarea managementului 
privat pentru institutiile de stat; 

• Se va relua discutia pe tema promovarii Legii  stimularii investitiilor; 

• Se va analiza plafonul pentru IMM in licitatii conform Small Business 
Act; 

• Se va analiza consolidarea prezentei Romaniei la Expo Mondiala de 
la Shanghai; 

• MFP va raspunde urgent pentru  problema TVA de recuperat la 
proiectele cu finantare comunitara; 

• Se acceptapropunerea existentei unui consilier al premierului pentru 
relatia cu partenerii sociali patronali; 

• Se accepta ca legislatia achizitiilor publice trebuie urgent amendata 
si se solicita propuneri de amendamanete in acest sens. 

• Se anunta ca fondul de garantare in urma negocierilor cu FMI a fost 
majorat la 1 miliard Euro. 

 
In cuvantul sau de final, premierul E Boc a multumit ARACO atat pentru 
conciziunea si precizia propunerilor cat si pentru scrisoarea predata 
personal. 
 
 
L. Ploceanu 
Presedinte ARACO 
27.01.2010 
 
 
 
 
 


