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Având în vedere:
- Planul de redresare economică propus de Comisia Europeană şi aprobat de Consiliul
European din decembrie 2008;
- Discuţiile purtate în cadrul ACPR în data de 05.01.2009 şi 07.01.2009;
- Discuţiile purtate la sediul MMFPS in 07.01.2009 în prezenţa ministrului de finanţe, ministrului muncii şi ministrului administraţiei şi internelor şi a preşedinţilor confederaţiilor patronale şi
sindicale reprezentative la nivel naţional;
Ţinând cont de faptul că una din soluţiile sigure de redresare economică este susţinerea şi
dezvoltarea procesului investiţional şi cu precădere a construcţiilor, mari consumatoare de
materiale de construcţii şi instalaţii, materii prime minerale, utilaje tehnologice, echipamente şi
muncă vie, statul trebuind să îşi asume rolul de investitor strategic în perioada de criză, vă propunem spre analiză şi înscriere în Plan a următoarelor măsuri:
1. Simplificarea documentaţiei tehnico-economice şi de urbanism pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii şi de finanţare a acestora.
Acum durata aprobării acestor documentaţii, deci a pregătirii investiţiilor, este mai mare decât
durata de execuţie a lucrărilor.

