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Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) despre proiectul de rescriere a Codului 

Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală precum şi despre alte aspecte discutate în 

cadrul întâlnirii cu doamna Ministru Petrescu din data de 31 iulie 2014 

 

București, 6 august 2014  

 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) reiterează importanţa crucială pe care proiectul de rescriere a 

Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală o are în sprijinul unei dezvoltări economice predictibile şi 

sustenabile. Mesajul a fost transmis în cadrul întâlnirii din data de 31 iulie 2014 pe care membrii CDR au avut-o 

cu doamna Ministru Ioana Petrescu, domnul Secretar de Stat Dan Manolescu, domnul Secretar de Stat Attila 

Gyorgy şi alți directori din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Întâlnirea a avut ca scop principal de discuţie proiectele de rescriere a Codului Fiscal şi a Codului de Procedură 

Fiscală, al căror succes este strict condiţionat de cooperarea strânsă, transparentă şi bazată pe încredere dintre 

autorități şi mediul de afaceri. În acest sens, domnul Radu Florescu, Coordonatorul CDR, a apreciat „deschiderea 

reprezentanţilor guvernamentali pentru un dialog transparent şi constructiv pe tema politicilor fiscale întrucât 

mediul de afaceri are nevoie de stabilitate şi predictibilitate.” Totodată, domnul Daniel Anghel, liderul Grupului 

de lucru pe probleme de legislaţie fiscală din cadrul CDR, a salutat „reluarea discuţiilor asupra celor două 

proiecte după o perioadă de stagnare, însă dorim să subliniem necesitatea stringentă a respectării prevederilor 

legale existente care stipulează fără echivoc faptul că modificările Codului Fiscal se completează prin lege, 

promovată, de regulă, cu 6 luni ȋnainte de data intrării ȋn vigoare a acesteia, iar modificările/completările intră ȋn 

vigoare din prima zi a anului următor celui ȋn care au fost adoptate prin lege”. Această declaraţie a reafirmat 

mesajele precedente ale Coaliției referitoare la respectarea unui mecanism de consultări care să nu mai pună 

reprezentanţii mediului de afaceri în situația de a reacționa la solicitările autorităţilor într-un timp inadmisibil de 

scurt, uneori chiar în decurs de câteva ore.  

Astfel, ţinând seama de importanţa măsurilor legislative aflate în discuţie în ultima perioadă şi de impactul 

definitoriu asupra întregului mediu economic, domnul Ionuţ Simion, Președintele Comitetului de fiscalitate din 

cadrul AmCham România, a solicitat „autorităţilor să aibă în vedere necesitatea unei perioade de timp de 

minimum 72 de ore în care mediul de afaceri să poată furniza puncte de vedere constructive asupra 

propunerilor de modificare, principiu de respectat și în cazul convocării întrunirile din cadrul Comisiei de Dialog 

Social”. 

CDR a susţinut ca proiectele de rescriere a Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală trebuie să ajungă pe 

agenda Parlamentului României până cel târziu la sfârşitul lunii septembrie 2014, astfel încât acestea să poată fi 

dezbătute temeinic şi în folosul interesului naţional în cadrul comisiilor de specialitate. Aceasta ar permite ca 



 

 

forma finală a acestor proiecte să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2015, respectând astfel promisiunile făcute de 

către autorităţi mediului de afaceri. 

Reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României au subliniat că noile proiecte aflate în discuţie conţin 

prevederi sau legături strânse cu alte acte normative ce necesită o colaborare inter-ministerială constructivă, 

cum ar fi Ordinul privind modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 

cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 2086/2010 şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4504/2010 şi noul proiect 

de Ordin privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor pe care le implică reorganizarea societăţilor, care 

urmează să înlocuiască Ordinul nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în 

contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, 

precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al 

acestora. 

În cadrul discuţiei au fost atinse şi alte subiecte de interes pentru mediul de afaceri. Astfel, domnul Ionuţ Simion 

a dorit să evidenţieze în sens pozitiv că „în ceea ce priveşte aspectele referitoare la dosarul preţurilor de transfer 

şi acordurile de preţ în avans, lucrurile se îndreaptă în direcţia dorită datorită faptului că autorităţile au demarat 

procedurile de angajare şi perfecţionare a personalului pe aceste arii de interes. Acest lucru nu se poate spune 

despre mecanismele aferente soluţiilor fiscale individuale anticipate (SFIA) care rămân în continuare blocate.” În 

acest sens, CDR a solicitat reprezentanţilor autorităţilor prezente la eveniment deblocarea mecanismelor 

aferente SFIA astfel încât mediul de afaceri să poată beneficia de pe urma certitudinii pe care acestea o conferă 

aplicării unui tratament fiscal agreat în prealabil cu autorităţile. 

CDR a solicitat, de asemenea, doamnei Ministru şi domnilor Secretari de Stat îmbunătăţirea pârghiilor necesare 

pentru dezvoltarea procesului consultativ dintre autorităţi şi reprezentanţii CDR, în special în ceea ce priveşte 

tematicile de strategie fiscală precum măsura reducerii CAS cu 5 puncte procentuale, pe care CDR o susţine cu 

fermitate, cu condiţia ca acest beneficiu să nu fie contrabalansat de o creştere a altor taxe şi impozite. În același 

registru, doamna Angela Roşca, reprezentantul RBL în cadrul CDR, a subliniat „necesitatea identificării unor 

direcţii strategice de acţiune care să vizeze în special sistemul de sănătate, educaţia precum şi crearea unui 

cadru legislativ complet şi complex pentru investiţiile în instrumente financiare.” 

A fost adus în discuţie şi impozitul pe construcţii, iar în acest sens domnul Daniel Anghel a susţinut nevoia 

modificării OUG 102/2013 privind impozitul pe construcţii în sensul ajustării bazei impozabile şi a cotei de 

impunere, propuneri care au fost deja înaintate şi către comisia de specialitate din cadrul Parlamentului 

României: „Am specificat de nenumărate ori şi într-un mod cât se poate de clar faptul că impozitul pe construcții 

speciale creează distorsiuni majore pentru mediul de afaceri românesc, din perspectiva atractivităţii 

investiţionale şi a competitivităţii economice a României. Având în vedere aceste aspecte, ne dorim ajustarea pe 

baze rezonabile a impozitului pe construcţii, astfel încât să ţină seama de realităţile economice actuale şi de 

principiile fiscalităţii”.  

Nu în ultimul rând, discuţiile din cadrul întâlnirii au atins și tema introducerii unei penalităţi de nedeclarare sau 

declarare incorectă a obligaţiilor fiscale. Astfel, deşi Ministerul Finanţelor Publice a introdus câteva măsuri în 

acest sens, CDR consideră că pentru a încuraja conformarea voluntară şi pentru a eficientiza astfel colectarea 



 

 

taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, întregul sistem de conformare şi plată a obligaţiilor fiscale, trebuie 

reaşezat pe o baza funcţională, motivaţională şi nu pe ameninţări şi sancţiuni. 

CDR consideră că întâlnirea din data de 31 iuliu 2014 a reprezentat un pas înainte în direcţia asigurării unei 

cooperări proactive între autorităţi şi mediul de afaceri şi mulţumește autorităților pentru oportunitatea de a 

discuta aspectele stringente actuale în ceea ce priveşte evoluţia cadrului fiscal din România. 
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 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a  

membrilor săi. Coaliţia nu este o entitate înregistrată juridic. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu 

resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra 

mediului de afaceri. 

 Scopul Coaliţiei 

Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe 
teme care au 
impact asupra climatului economic și de afaceri din România. 

 Coordonarea Coaliţiei 

Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții 
AmCham 
Romania, AOAR, FIC și RBL, prezidat prin rotaţie, cu un mandat de șase luni, de un membru al conducerii 
uneia dintre 
organizaţiile reprezentate în Consiliul Director. Domnul Radu Florescu, , Vice-președintele AmCham România, 
este în prezent Secretarul General al Coaliţiei. 
 
Componenţa actuala a Consiliului Director include: 
 
Philippe Beke, Ambasadorul Regatului Belgiei, Ambasada Belgiei 
Florin Pogonaru, Preşedinte, AOAR 
Radu Florescu, Vice-președinte, AmCham  
Bogdan Ion Vice-președinte, AmCham 
Mihai Bogza, Preşedinte, FIC 
Jean Valvis, Vice-președinte FIC 
Eric Stab, Vice-președinte FIC 
Mihai Marcu, Preşedinte, RBL 

 Dragoș Roșca, Vice-preşedinte, RBL 
 

 Membrii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României 

Asociaţii de afaceri 
Asociaţia de Afaceri Daneză-Română 
Asociaţia de Afaceri Româno-Belgiană 



 

 

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România 
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Ungaria în România 
Business Sweden 
Camera de Comerţ Americană în România 
Camera de Comerţ Româno-Britanică 
Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie România - Cipru 
Camera Mixtă de Comerţ și Industrie Cehă - Română 
Camera de Comerţ și Industrie România – Finlanda 
Camera Franceză de Comerţ, Industrie și Agricultură în România 
Camera de Comerţ Elveţia-România 
Camera de Comerţ și Industrie Germană-Română 
Camera de Comerţ și Industrie Eleno-Română 
Camera de Comerţ Italiană pentru România 
Camera de Comerţ Româno-Olandeză 
Camera Bilaterală de Comerţ România-Slovacia 
Consiliul Investitorilor Străini 
Confederația Patronală “Concordia” 
Fundaţia Romanian Business Leaders 
HR Club 

 
 
Membri Asociaţi 
 
Ambasada Austriei - Secţia Comercială 
Ambasada Belgiei 
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
Ambasada Canadei 
Ambasada Confederaţiei Elveţiene 
Ambasada Regatului Danemarcei 
Ambasada Republicii Finlanda 
Ambasada Republicii Federale Germania 
Ambasada Republicii Franceze 
Ambasada Republicii Elene - Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale 
Ambasada Irlandei 
Ambasada Republicii Lituania 
Ambasada Republicii Polone – Secţia de Comerţ şi Promovarea Investiţiilor 
Ambasada Spaniei - Biroul Comercial și Economic 
Ambasada Suediei 
Ambasada Regatului Țărilor de Jos 
Ambasada Statelor Unite ale Americii 
Ambasada Ungariei 
 

 
 Grupurile de lucru organizate în cadrul Coaliţiei 

1. Grupul de Lucru pentru Agricultură 



 

 

2. Meta-Grupul de Lucru pentru Pieţe de Capital 
3. Meta-Grupul de Lucru pentru Competitivitate şi Climat Investiţional 
4. Grupul de Lucru pentru Educaţie 
5. Grupul de Lucru pentru Energie 
6. Grupul de Lucru pentru Fonduri UE şi Achiziţii Publice 
7. Grupul de Lucru pentru Finanţe şi Fiscalitate 
8. Grupul de Lucru pentru Infrastructură & Transport 
9. Grupul de Lucru pentru IT&C 
10. Grupul de Lucru pentru IMM-uri 

 

 


