Domnului Alexandru Petrescu,

București, 24 aprilie, 2017

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Stimate domnule ministru Petrescu,
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) salută intenția Guvernului de a promova și adopta legea
prevenției cât și procesul de consultare derulat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Un astfel de
mecanism, bine gândit și implementat va veni în sprijinul mediului de afaceri. În același timp CDR
consideră că proiectul legii trebuie tratat cu prudență, atât de autorități cât și de companii și
antreprenori pentru că nu trebuie însă să inducă în mediul economic ideea că de acum înainte
regulile pot fi încălcate. Competiția și piața liberă funcționează doar acolo unde domnește legea. Din
discuțiile cu organizațiile care compun CDR au reieșit câteva preocupări pe care mediul de afaceri le
are legate de această lege:
•

•

•

Trebuie să se adreseze exclusiv mediului economic. Dacă se dorește instituirea unui
mecanism similar pentru instituțiile statului considerăm că acest subiect trebuie adresat
separat.
Este foarte important ca încălcările grave ale legilor și normelor în vigoare să nu intre sub
incidența legii prevenției. Nerespectarea unor norme privind, de exemplu, siguranța
alimentară, tăierile de material lemnos, drepturile angajaților sau evaziunea fiscală nu pot
beneficia de regimul legii prevenției. Ministerele care lucrează la proiectul de lege trebuie să
se asigure de acest lucru.
Pe lângă legea prevenției considerăm că este necesar un program continuu de instruire a
angajaților din instituțiile de control care să ducă la o schimbare reală a mentalității și
practicilor acestora. Obiectivul final al controlului trebuie să fie conformarea la rigorile legii
și nu pedepsirea agenților economici.

Atașăm acestei scrisori o listă cu propuneri de adăugare la Anexa 1 a proiectului de lege, venind din
partea asociațiilor care compun CDR. Membri noștri consideră că înainte de a finali proiectul și de al înainte Parlamentului ar fi util ca Ministerul să parcurgă și lista de recomandări atașată.
CDR va continua dialogul cu autoritățile pe tema acestei legi pentru ca în final să fie un instrument
util mediului de afaceri și ne exprimăm speranța că Guvernul va lua în considerare opiniile exprimate
de organizația noastră. Vă stăm astfel la dispoziție pentru o nouă întâlnire pe această temă dacă o
veți considera utilă.
Cu stimă și considerație,
Dragoș Petrescu
Coordonatorul Grupului de Lucru pentru Antreprenoriat

