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Comitetul Director ARACO a definit şi adoptat, încă din 9 decembrie 2008, unele orientări şi
acţiuni anticriză care au fost făcute cunoscute societăţilor membre, atât prin Buletin cât şi direct cu
ocazia diferitelor întâlniri cu presa şi societăţile.
Din aceste orientări-acţiuni au fost selectate 11, care s-au prezentat Grupului Anticriză - creat
de Guvern, Patronate şi Sindicate în vederea analizei şi adoptării, în perioada de elaborare a
Bugetului de Stat pe anul 2009 şi a măsurilor complementare anticriză, cu aplicare imediată sau în
perioadele următoare din an.
Din aceste 11 măsuri propuse de ARACO, 7 au fost preluate şi adoptate de Guvern ca
măsuri anticriză cu aplicabilitate încă din acest an (conform extrasului publicat mai jos) şi anume:
- achitarea în cursul trimestrului I 2009 a datoriilor administraţiei centrale şi locale către agenţii
economici: facturi restante şi lucrări recepţionate şi nefacturate;
- neimpozitarea profitului reinvestit, începând cu trimestrul II 2009;
- revizuirea legislaţiei privind achiziţiile publice cu scopul scurtării termenelor şi eliminării excesului de birocraţie şi în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene, până la 31 martie 2009;
- adoptarea legii parteneriatului public-privat în cursul trimestrului I 2009;
- finanţarea programelor de reabilitare termică a clădirilor de locuit, începând din 2009;

