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LUPTA ANTICORUPÞIE DIN ROMÂNIA,
CRITICATÃ LA LONDRA

Alexander Adamescu:
“Serviciul Român de
Informaþii conduce România”
l Tim Evans: “Nu pãstrezi un serviciu de
informaþii intern aºa de mare precum cel din
România, nu îi permiþi sã îºi conducã propriile
organizaþii comerciale, precum HexiPharma”
l Graeme Leach, Macronomics: “România este
cea mai coruptã þarã din Europa”

Serviciul Român de Informaþii
conduce România, în condiþii-
le în care politicienii sunt di-

screditaþi, este pãrerea personalã a lui
Alexander Adamescu, prezentatã, pe
7 decembrie, într-o dezbatere despre
respectarea drepturilor de proprietate
în România, organizatã, la Londra de
Legatum Institute, o divizie a firmei
de investiþii Legatum.

În luna mai, procurorii au emis un

mandat de arestare pe numele lui Ale-
xander Adamescu, fiul lui Dan Ada-
mescu, pentru dare de mitã, iar, în iu-
nie, acesta a fost arestat la Londra, îna-
inte de o conferinþã despre abuzurile
mandatelor dearestareeuropene, unde
trebuia sã vorbeascã. Cererea pentru
extrãdarea sa în România se judecã la
Londra, iar procesul a fost amânat
pentru luna aprilie. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

VALDIS DOMBROVSKIS, VICEPREªEDINTE COMISIA EUROPEANÃ:

“Suntem pregãtiþi sã reacþionãm în cazul Legii
conversiei, dacã va fi nevoie”
l Oficialul european: “Comisia este în contact strâns cu autoritãþile române care evalueazã Legea
conversiei”l Dombrovskis: “Mãsurile luate trebuie sã fie proporþionale ºi þintite; în cazul Croaþiei, CE
a lansat o procedurã de infringement”l Piperea: “Este esenþial cã Valdis Dombrovskis pare sã fie de
acord cu ideea de conversie, dar numai pentru anumite cazuri”
l Specialiºti bancari: “Trimiterea la Croaþia este semnificativã”

Oficialii Comisiei Europene (CE)
sunt în contact strâns cu autoritãþile
noastre care evalueazã Legea con-
versiei creditelor în franci elveþieni
(CHF) ºi procedurile juridice legate
de aceasta, inclusiv cele ale Curþii
Constituþionale, a afirmat, recent,
Valdis Dombrovskis, vicepreºedinte
al Comisiei Europene (CE) ºi comi-
sar european pentru moneda euro ºi
dialog social.

Domnia sa susþine cã executivul
european înþelege cã existã motive
pentru care statele membre ale Uniu-
nii Europene (UE) sunt nevoite sã

reacþioneze în beneficiul bunului pu-
blic, dar, în cazul adoptãrii Legii

conversiei creditelor în franci elve-
þieni la cursul de la data acordãrii,

mãsurile luate de autoritãþi trebuie sã
fie proporþionale ºi þintite.

Întrebat care vor fi consecinþele
adoptãrii Legii conversiei asupra
bãncilor europene din România ºi
dacã executivul comunitar va reacþio-
na la adresa acestei legi, oficialul eu-
ropean a precizat: “În ceea ce priveºte
problema conversiei creditelor din
franci elveþieni în valute locale, tre-
buie spus cã discuþiile sunt în derulare
cu anumite state membre.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)
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Nota de platã
Ne uitãm cu toþii la rezultate-

le alegerilor ºi încercãm sã
înþelegem ce spun ele des-

pre starea politicii din România. Nu
pentru cã ar fi nevoie de vreun test
suplimentar pen-
tru a pune sau a
întãri diagnosti-
cul de multã vre-
me evident. Orice
manifestare elec-
toralã, însã, adu-
ce cu ea aºteptãri,
speranþe noi ºi, de
ce nu, relevã pro-
cese, aspecte, accente care în perio-
ada de mandat rãmîn ascunse.

În relativ scurtul interval istoric,
douã decenii ºi jumãtate, în care ce-
tãþenii României au avut prilejul sã
mînuiascã aceast instrument esenþial
al politicii, în democraþie, votul, nu a
fost timp ºi nici nu au existat condiþii
prea favorabile pentru a învãþa cum
pot fi folosite multiplele sale valen-
þe. Dacã ar fi sã îl închipuim ca pe
un instrument muzical, atunci votul
este, pentru electoratul nostru, un
instrument cu doar patru corzi: vo-
tul de penalitate, cel prin care este
marcatã dezaprobarea masivã faþã
de un partid, uneori doar faþã de o
mãsurã, lege, reglementare, atitudi-
ne a celor care au asigurat cea mai

mare parte, ori întregul mandat de
guvernare precedent; votul de con-
formitate, de identitate sau al spa-
þiului de confort, cel prin care alegã-
torul îºi reafirmã, sieºi ºi pentru
sine, în primul rînd, opþiunea pentru
o direcþie, o linie politicã, o ideolo-
gie sau un partid care le întruchipea-
zã, ori despre care el îºi închipuie cã
le întruchipeazã; votul de frondã,
prin care alegãtorul vrea sã marche-
ze sfidarea sa, prin care încalcã
aºteptãrile ”raþionale”, doar ca sã
marcheze distanþa, diferenþa, ori
chiar inaderenþa la sistemul care îl
obligã sã facã o alegere, atunci cînd
el crede cã nu are neapãrat ce ºi de
ce sã aleagã; ºi votul de schimbare,
cel care exprimã opþiunile acelui
segment de electorat preocupat nu
atît de a-ºi exihiba prin vot nemulþu-
mirea, ori de a-ºi întãri prin vot pro-
priile convingeri, cît dorinþa de a cã-
uta o alternativã, o ieºire din ceea ce
apare ca un impas al partidelor pe
care le-a votat pînã atunci. Existã ºi
o a cincea coardã, care exprimã doar
un potenþial, niciodatã realizat, o
coardã care nu vibreazã, cea a votu-
lui care nu se exprimã, indiferent de
ce raþiuni ºi motivaþii psihologice,
ori de altã naturã, ar conduce la ace-
astã soluþie de comportament.

(continuare în pagina 3)

n CRISTIAN SECOªAN, DIRECTOR GENERAL:
“Lucrãrile Romelectro au în continuare
cea mai mare pondere în þara noastrã”
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CORNEL
CODIÞÃ

Ce aþi ales?

PSD

1.

Impozit pe venit: de la 16% la 0% pentru pensiile ºi salariile brute de
maxim 2000 lei (la medici ºi IT-iºti, indiferent de nivelul salariului) ºi de
la 16% la 10% pentru salariile brute mai mari de 2000 de lei ºi pentru
pensiile care depãºesc 2000 de lei;

2.
Scutire de impozit pe profit pentru 10 ani a centrelor de
cercetare-dezvoltare: de la 16% la 0%;

3.
Costurile totale plãtite de angajator pentru un salariu net de 100 de euro
(450 de lei) scad de la 175 euro (787 lei), în 2016, la 161 euro (724 lei),
începând cu ianuarie 2018

4.
Contribuþii salariale: de la 39,25% la 35% (sunt eliminate contribuþiile
pentru ºomaj, concedii, creanþe salariale ºi risc de accidente)

5.
TVA:  de la 20% la 18% (din 2018), 0% pentru vânzarea de locuinþe ºi
9% pentru publicitate (din 2017)

6. Impozit pe dividend: de la 5% la 0%;

7. Reducerea cu 50% a numãrului de impozite ºi taxe;

8.

Pregãtirea tinerilor absolvenþi - angajatorul primeºte 500 de
lei/lunã/ucenic (minim 1 an, maxim 3 ani) pentru tinerii între 16 ºi 24 de
ani ºi, pentru absolvenþii de studii superioare (20-24 de ani), angajatorul
primeºte 750 de lei/stagiar/lunã (stagiu - 6 luni);

9.
Calculul accizelor - raportare la cursul valutar real, nu la cursul de 4,73,
cum e azi, începând cu 1 ianuarie 2018

10.
Plata automatã a dobânzii pentru datoriile statului faþã de firme
(ex. rambursare TVA), din 1 ianuarie 2018;

11.
Schemã de ajutor de stat pentru start-up-uri - 200.000 lei/proiect/
antreprenor; finanþare pentru 10.000 de start-up-uri anual;

12.

Impozit pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi al cãror plafon al
cifrei de afaceri este preconizat sã creascã de la 100.000 euro la
500.000 de euro: de la 2% la 1% pentru un angajat, se menþine pentru
un numãr de 1-9 angajaþi;

13.
108 milioane de euro - finanþare asiguratã firmelor pentru programe de
formare profesionalã a salariaþilor, la iniþiativa  angajatorului;

14.
102 taxe parafiscale eliminate (între timp guvernul Cioloº a trimis legea
la Curtea Constituþionalã);

15.
Instituþiile de control vor face cel mult un control pe an. (Cu excepþia
sesizãrilor ºi cazurilor flagrante)

16.
Nu se va lua nicio mãsurã punitivã din partea instituþiilor de control fãrã
derularea premergãtoare a etapelor de informare ºi prevenþie. (Cu
excepþia cazurilor de naturã penalã);

17.

Consultantul fiscal / contabilul / expertul contabil / auditorul vor fi cei
care vor interacþiona cu instituþiile de control ale statului. Managerii sau
administratorii nu vor mai pierde timp pentru a rãspunde solicitãrilor
organelor de control ale statului;

18.

ANAF va pune la dispoziþia oamenilor de afaceri o listã cu agenþii
economici care au un comportament fiscal neadecvat. Oamenii de afaceri
nu vor mai putea fi culpabilizaþi de complicitate cu partenerii lor de afaceri
de pe lanþul de activitate, dacã aceºtia nu se aflã pe lista menþionatã.;

19.

Împrumuturi garantate de stat în proporþie de 80% pentru programe
naþionale (Agriculturã, Turism, Construcþii etc.), locuri de muncã în
judeþele cu ºomaj ridicat (400.000 lei/angajat nou în judeþele cu ºomaj
mai mare de 5%. Perioada de angajare minim 3 ani), asigurarea
cash-flow-ului  (facturile acceptate la platã de autoritãþile publice
naþionale ºi locale);

20.

Impozit pe venit pentru activitãþi independente (cabinete individuale, PFA,
DDA, etc: medici, artiºti, scriitori, jurnaliºti, sportivi, avocaþi, arhitecþi, notari,
consultanþi, notabili, evaluatori, taximetriºti etc.): de la 16% la 0% pentru un
venit anual de maxim 24.000 lei, respectiv de la 16% la 10% pentru venituri
mai mari de 24.000 anual.;

21.
Contribuþii pentru cei cu activitãþi independente: CAS aferentã PFA ºi
drepturilor de autor - de la 10,5% la 0% ºi CAS pentru avocaþi, experþi,
contabili etc. - de la 26,3% la 0%; CASS: de la 5,5% la 0%;

PNL

1. Impozit pe venit: rãmâne la 16%;

2. Impozit pe profit: rãmâne la 16%;

3.
Pentru firme, la un salariu mediu de 2.681 lei (596 euro), care
reprezintã un cost pentru angajator de 3.298 de lei (733), contribuþiile
angajatorului se reduc cu  200 de lei;

4.
Contribuþii salariale: de la 39,25% la 32% (16% pentru angajat, 16%
pentru angajator);

5. TVA: de la 20% la 16%;

6. Impozit pe dividend: rãmâne 5%;

7. Reducerea cu 50% a numãrului de impozite ºi taxe;

8.

Acordarea de stimulente financiare din fonduri nerambursabile ºi din
bugetul naþional pentru acei angajatori care înfiinþeazã unitãþi private
de învãþare ºi ucenicie sau care stabilesc parteneriate cu universitãþile
ºi realizeazã programe sustenabile de „induction management“ pentru
tinerii angajaþi;

9.
Reducerea impozitului pe venit la jumãtate pentru pãrinþii care au al
treilea copil pânã la vârsta de 7 ani a acestuia/acestora;

10. Facilitãþi fiscale pentru angajatorii care încadreazã ºomeri

11.
Acordarea de stimulente fiscale pentru încadrarea de personal având
statutul de ºomeri, persoane tinere cu vârsta sub 25 de ani sau cu
vârsta peste 55 de ani;

12.
Stimularea fiscalã  a companiilor private care finanþeazã sau
sponsorizeazã asociaþiile sportive de masã/performanþã;

13.
Alocarea a 1 miliard euro în ajutoare de stat se vor traduce în cel puþin
2 miliarde de euro investite pe parcursul urmãtorilor 4 ani;

14.
Oferirea de facilitãþi fiscale investitorilor care doresc sã facã
parteneriate cu ºcolile profesionale;

15.
Alocarea unei sume suplimentare de minim 50 de milioane de euro/an
pentru garanþii oferite de Eximbank companiilor autohtone ce doresc
sã participe la proiecte energetice internaþionale;

16.
Cadru fiscal care sã asigure echilibrul între nevoia statului de atragere
de venituri ºi de menþinere a interesului investitorilor în
explorarea/exploatarea hidrocarburilor;

5 948491 340012 51850

DAN SCHWARTZ, EXPERT FISCAL:
“Promisiunile PNL par sã vizeze investitorii, iar cele ale

PSD, persoanele fizice”
Promisiunile politice ale PNL par sã vizeze mai degrabã investitorii, în
iar cele ale PSD par sã impacteze mai ales persoanele fizice, este de
pãrere Dan Schwartz, expert fiscal. Domnia sa menþioneazã cã tre-
buie sã fim sceptici în ceea ce priveºte promisiunile fãcute de politi-
cieni, indiferent de culoarea politicã, în campania electoralã.
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CRISTIAN DOGARU:
“Sã fie bine, sã nu fie rãu”, nota comunã a programelor

marilor partide
Cã la alegeri se supraliciteazã, cã se promite mai mult decât se va face
sau s-ar putea face nu mai este, de mult, un secret. Nota comunã a pro-
gramelor viitoarelor partide parlamentare este îmbinarea dorinþei de mai
bine a alegãtorului cu cea a marilor jucãtori din economie, o combinaþie
care se va lovi, invariabil, pe traseu, de lipsa de resurse, pentru cã ni-
ciun partid nu vorbeºte, exceptând creºterea absorbþiei de fonduri eu-
ropene, de vreun echivalent al taxei pe stâlp, aplicat pe scarã largã.
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Ziarul BURSA vã oferã un set de criterii dupã care
sã apreciaþi dacã aþi votat în interesul dumneavo-
astrã sau nu.
Presupunând cã promisiunile electorale vor fi ºi
îndeplinite de aceia care vor forma guvernul, am
încercat sã gãsim diferenþa în privinþa facilitãþilor
pe care cele douã partide principale - PSD ºi PNL -

le oferã societãþilor comerciale.
O concluzie integratoare a fost imposibil sã extra-
gem, din cauza diversitãþii de mãsuri ºi a lipsei
unui model unitar.
În schimb, fiecare dintre cele douã partide promit fa-
cilitãþi uneori pe aceleaºi segmente, iar acelea pot fi
comparate direct. PSD are, însã, ºi facilitãþi promise

pe segmente care nu sunt prevãzute de PNL. Prin
urmare, lista de facilitãþi a PSD este mai lungã.
Examinaþi, mai jos, lista facilitãþilor, întocmitã sub
formã de tabel. Într-o mãsurã, interpretarea a
ceea ce se gãseºte în tabel este furnizatã de dom-
nul Dan Schwartz, expert în fiscalitate, cu care
am realizat un interviu, publicat în pagina a doua.

Facilitãþi pentru companii


