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Dan Dumitru, preșe
dintele CCI Ilfov, nea 
declarat că, deja, abu
zurile unor reprezentanți 
ai statului sunt eviden
te și frecvente, împotri
va unor funcționari care 
acționează doar cu rea
voință nemaiputânduse 
lua nicio măsură coerciti
vă legală. Iar aceste abu
zuri nu fac altceva de
cât să pericliteze investiții 
generatoare de locuri de 
muncă, afectând mediul 
concurențial național. 
”Antreprenorii români din 
toată țara sau lovit în 
multe situații, între altele, 
de întârzierea nejustifica
tă a unor avize solicitate 
de lege sau de fraudarea 
procedurilor la licitațiile 
publice. Cu atât este mai 
surprinzătoare decizia din 
Parlament cu cât oame
nii de afaceri români au 
cerut, în repetate rân
duri, dea lungul anilor, 
măsuri pentru reducerea 
arbitrariului din decizii
le instituțiilor publice de 
la nivel local și central. 
De aceea, o justiție efici
entă, având la dispoziție 
un Cod Penal modern, re
prezintă o așteptare im
portantă a companiilor și 
a antreprenorilor români. 
În opinia sistemului ca
meral, România are ne

voie de o legislație pena
lă care să respecte stan
dardele europene, iar o 
modificare a legilor pena
le în pripă nu face decât 
să slăbească credibilita
tea țării în fața parteneri
lor europeni. Modificarea 
intempestivă a Codului 
Penal creează percepția 
de lipsă de predictibili
tate și va afecta negativ 
credibilitatea României 
ca destinație de investiții. 
Considerăm că România 
trebuie să dea un sem
nal puternic că reușește 
să se ancoreze în princi
piile democratice euro
pene. (…) Considerăm că 
aplicarea nediscriminato
rie și cu fermitate a legii, 
inclusiv prin posibilita
tea de a pedepsi abuzuri
le, reprezintă un element 
care va duce la creșterea 
investițiilor în crearea de 
locuri de muncă. Came
ra de Comerț și Industrie 
a României solicită public 
părților interesate să fa
că tot ce e posibil pentru 
anularea acestor modifi
cări nocive care vor du
ce la abuzuri pe scară lar
gă împotriva companiilor 
și a antreprenorilor din 
România”, se precizează 
întrun comunicat recent 
al Camerei de Comerț și 
Industrie a României.

Abuzuri, 
politizarea 
managementului 
şi lipsă de 
responsabilitate 
cu privire 
la folosirea 
fondurilor publice

Și tot de dată recen
tă este și apelul comun al 
comunității de afaceri re

prezentată de AmCham 
România (Camera de Co
merț Americană în Româ
nia), AHK (Camera de Co
merț și Industrie Româ
noGermană), Confede
rația Patronală Concordia 
și RBL (Romanian Busi
ness Leaders)  o opinie 
”extrem de îngrijorată de 
asaltul asupra statului de 
drept, prin multiplele ini
țiative legislative de mo

dificare a numeroase legi 
din diverse domenii, in
clusiv a codurilor pena
le, ce pun România pe o 
traiectorie descendentă 
din punct de vedere so
cial și economic”. ”Cas
cada de inițiative legisla
tive controversate include 
anumite proiecte legislati
ve care au fost aprobate 
în Parlament. Motivarea 
acestor inițiative legislati
ve este fără o logică fun
damentată din punct de 
vedere economic și soci
al, acestea fiind totodată, 
în mod evident, partiza
ne. Exemple precum cel 
privind anularea obligații
lor de respectare a guver
nanței corporative de că
tre companiile de stat la
să loc pentru abuzuri, po
litizarea managementu
lui și lipsa de responsabi
litate cu privire la folosi

rea fondurilor publice. In
sistența în direcția modi
ficărilor legislației penale, 
în pofida valului de reac
ții din partea societății și a 
avertismentelor partene
rilor internaționali, crează 
un climat de neîncredere 
care afectează obiectivele 
asumate ale României: să 
fie un partener de încre
dere al NATO și UE, să ad
ere la OECD și să creeze 
bunăstare cetățenilor săi”, 
se arată întrun comuni
cat de presă semnat de 
reprezentanții entităților 
menționate anterior.

La final, se precizea
ză că, ”este nedemn ca, 
în anul Centenarului său, 
prioritățile agendei publi
ce și legislative ale Ro
mâniei să fie dominate de 
subiecte care pun în pe
ricol prezentul și viitorul 
său și al românilor!”

Mediul de afaceri din Ilfov, îngrijorat 
de modificările aduse Codului Penal
 Camera de Comerț și Industrie a României solicită public părților interesate să facă tot 
ce e posibil pentru anularea acestor modificări nocive care vor duce la abuzuri pe scară 

largă împotriva companiilor și a antreprenorilor din România
Conducerea Camerei de Comerț și Industrie 
(CCI) a județului Ilfov consideră, la unison cu 
reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie 
a României (CCIR), că recentele modificări 
aduse Codului Penal sunt extrem de toxice 
pentru sănătatea mediului de afaceri național, 
iar ele vor duce la abuzuri pe scară largă 
împotriva companiilor și a antreprenorilor.

Carmen popesCu

La rândul ei, Asociația Oamenilor de Afaceri 
din România (AOAR) a anunțat că susține ferm 
continuarea acțiunilor care vizează responsabilizarea 
și profesionalizarea activității funcționarilor publici 
și a instituțiilor statului. ”Exercitarea unui control 
arbitrar, lipsa de informare corectă, egală și la timp, 
lipsa de răspundere și protecția excesivă acționează 
ca factori de distorsionare a pieței concurențiale și pot 
conduce la cheltuirea frauduloasă a fondurilor publice. 
AOAR susține necesitatea unei justiții profesioniste 
și integre, care să judece faptele, actele și probele 
cu maximă celeritate, în special în cazul proceselor 
cu caracter economic, situații în care deciziile 
justiției au consecințe majore pentru funcționarea 
societăților comerciale autohtone. Modificarea 
Codului Penal îngrijorează mediul de afaceri prin 
protecția suplimentară asigurată funcționarilor din 
administrația centrală și locală, care pot acționa 
discreționar, producând pierderi companiilor prin 
neîndeplinirea obligațiilor legale sau chiar prin 
întocmirea de dosare penale în scop de intimidare 
sau de eliminare a acestora de pe piața internă. AOAR 
cere clarificarea modului în care cele circa 20% din 
companiile care au câștigat în instanțele de judecată 
procesele intentate urmare a unor controale finalizate 
cu acte/sancțiuni financiare sau chiar dosare penale 
vor mai avea posibilitatea de a acționa împotriva 
funcționarilor publici care au desfășurat o acțiune voit 
nelegală, în defavoarea evidentă a antreprenorilor. (…) 
Amendarea prevederilor specifice din Codul Penal cu 
privire la abuzul în serviciu, prin protejarea excesivă 
a funcționarilor care refuză sau întârzie nejustificat 
numeroasele avize/permise/autorizații necesare 
realizării unor investiții, „aranjarea“ unor achiziții 
publice ș.a. creează premisele neîndeplinirii sau 
îndeplinirii defectuoase a responsabilităților legale”, se 
arată într-un comunicat de presă al AOAR.
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