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Propunerile UGIR-1903 si CONPIROM
privind măsurile de relansare economică a României – draft Măsurile propuse de UGIR-1903 si CONPIROM au ca direcţii majore de acţiune,
stimularea pieţei şi a activităţii agenţilor economici, încurajarea investiţiilor,
flexibilizarea relaţiilor de munca.
Fiscalitate

1. Micsorarea tuturor impozitelor si taxelor, inclusiv cota TVA. Reducerea
numarului de taxe;
2. Revizuirea mecanismului de efectuare a plăţii TVA, pentru a permite
operatorilor economici menţinerea echilibrului disponibilităţilor băneşti
(stabilirea exigibilităţii TVA la încasarea facturii, şi nu la facturare);
3. Asigurarea garantiilor de stat convertibile pentru deblocarea financiara a
agentiilor economici;
4. Deductibilitatea pierderii rezultate in urma aplicarii impozitului minim;
Permiterea majorarii capitalului social din profiturile si rezervele accumulate de
companie fara plata impozitului pe profit in scopul redresarii situatiilor
financiare ale companiei;
5. Creşterea operativităţii la achitarea de către stat a unor debite către agenţii
economici (rambursări de TVA, impozit pe profit etc.). Reducerea termenului
de recuperare a TVA la 30 de zile;
6. Revizuirea metodologiei de aplicare a scutirii de impozit pe profit, în sensul de
a reprezenta cu adevarat o „scutire”, şi nu doar o amânare la plată;
7. Diminuarea evaziunii fiscale, respectiv a muncii la negru, a neinregistrarii
accizelor, incurajarea tuturor agentilor economici sa intre in legalitate etc.
Combaterea utilizării muncii nedeclarate prin măsuri active de tipul reducerii
fiscalităţii aplicate direct asupra forţei de muncă;
8. Instituirea unui tratament egal între agentul economic şi stat (privind regimul
penalităţi de intârziere), impunerea prin lege a plăţii de către stat pentru
folosirea banilor agenţilor economici; Alinierea penalitatilor catre bugetele de
stat si locale la nivel European, sub 10%;
9. Formularea strategiei fiscale pe termen mediu; asigurarea stabilitatii Codului
Fiscal pe minim 2 ani; urgentarea elaborarii Normelor de aplicare a Codului
Fiscal.
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Investitii si activitate economica

1. Masuri de dezvoltare şi modernizare a tuturor categoriilor de infrastructuri
naţionale: transporturi, comunicaţii, informaţionale, de comunicaţii,
supravegherea mediului şi a teritoriului etc;
2. Infiintarea unei companii pentru investitii in proiecte nationale;
3. Garantarea de catre stat a creditelor companiilor care au platit taxe in Romania
si care au locuri de munca create. Oferirea de garantii din partea statului pentru
investitii noi in Romania;
4. Promovarea exportului de produse şi servicii, identificarea şi aplicarea de
modalităţi de discriminare pozitivă a exportului de bunuri şi servicii cu valoare
adăugată înglobată peste media naţională/sectorială, susţinerea perfecţionării
activităţilor de marketing;
5. Sprijinirea finanţării producţiei de bunuri şi servicii prin scheme de ajutor de
stat aplicabile sectorului IMM;
6. Majorarea capitalului CEC Bank si EximBank.
Administratie

7. Depolitizarea deciziei in economie; promovarea management privat in sectorul
economic de stat;
1. Modernizarea rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în
sensul orientării către organizaţii, firme şi cetăţeni şi creşterii eficienţei
activităţii;
2. Asigurarea de catre Guvern a transparentei in ceea ce priveste starea economiei
si raportarea principalelor deficiente de structura precum si fenomenele
economice nesanatoase in scopul limitarii acestora;
3. Interzicerea sau limitarea actiunilor structurilor dominate sau monopoliste de
favorizare a producatorilor externi in dauna si pe costurilor producatorilor
interni, precum si interzicerea tratamentului diferentiat al producatorilor romani
in comparatie cu alti producatori;
4. Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea
fondurilor structurale, în vederea simplificării procedurilor de depunere a
proiectelor pentru accesare şi a celor de decontare a plăţilor efectuate;
5. Unificarea institutiilor de control; concentrarea controalelor in sectoarele cu o
evaziune fiscala ridicata;
6. Introducerea in institutiile statului a responsabilitatii meteriale, penale, civile de
la ministri la functionari;
7. Promovarea Legii Holding-ului; modificarea legii falimentului prin
introducerea in programul de reorganizare, a protectiei statului prin participatii
pe termen limitat;
8. Revizuirea Legii 31/1990 privind societatile comerciale in sensul adaptarii la
mediul economic privat.
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Relatii de munca si parteneriat social

1. Modificarea Codului Muncii în sensul reglementării muncii pe perioadă
determinată, simplificarea procedurilor de angajare şi de demitere, flexibilizarea
timpului de muncă şi de odihnă şi a contractului individual de muncă,
reglementarea muncii la domiciliu;
2. Modificarea legislatiei muncii in sensul recapatarii increderii investitorilor ca
afacerea este condusa atat stategic cat si operational de catre el si nu cum este
acum de catre stat prin parghii administrative si fiscale si de catre sindicat
caruia i se acorda protectie sociala pe banii actionarilor;
3. Stimularea creerii de locuri de munca: timp de 12 luni angajatorul sa primeasca
subventie de 50 din salariu minim pentru orice nou angajat, iar pentru
absolventii de studii superioare nou angajati subventia sa fie pntru 12 luni dar la
valoarea de 50% din salariul mediu pe econmie;
4. Reducerea numarului de zile de concediu medicale, platite de angajator, de la 5
la 3 zile lucratoare;
5. Reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, stimularea reconversiei profesionale
prin acordarea de facilităţi fiscale, subvenţionarea salariilor pentru şomerii
angajaţi;
6. Sprijinirea acţiunilor de pregătire şi perfecţionare a personalului, stimularea
entităţilor implicate în procesul de recalificare şi reconversie profesională şi în
absorbţia forţei de muncă;
7. Dezvoltarea şi perfecţionarea instituţiei dialogului social, a relaţiei tripartite
Guvern – Sindicate – Patronat şi promovarea coeziunii sociale. Îmbunătăţirea
disponibilităţii autorităţilor statului, în cadrul structurilor de dialog social, de a
aborda cu un grad de profesionalizare sporit, propunerile reprezentanţilor
mediului de afaceri;
8. Recunoasterea prin lege ca autoritati profesionale a patronatelor cu toate
drepturile si obligatiile.
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