AHK Romania se teme ca modificarile aduse Codului Penal vor avea impact negativ
asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane, se arata intr-un
comunicat de presa. "Modificarile aduse ieri Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin Ordonanta de
Urgenta pune, in opinia companiilor germane din Romania, sub semnul intrebarii vointa noului Guvern de a continua
fara compromisuri lupta impotriva coruptiei", se precizeaza in comunicat. Potrivit acestuia, o limitare a principiilor
statului de drept si pericolul reaparitiei coruptiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltarii economice a
tarii. Aceste actiuni transmit un puternic semnal de nesiguranta in randul investitorilor germani si pot influenta
negativ stransele relatii economice dintre Romania si Germania. Romania este in pericol de a-si pierde imaginea
pozitiva, recastigata cu greu in ultimul an. Acest lucru este cu atat mai regretabil, cu cat Romania isi slabeste astfel
pozitia sa ca amplasament investitional stabil si de incredere, mai cu seama in contextul politic delicat la nivel global.
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)
este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din
Romania. Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 570 de firme-membre si ofera companiilor o
platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.
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Tweet AHK România Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse
Codului Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane.
Modificările aduse ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia
companiilor germane din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri
lupta împotriva corupției. „O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea
evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării”, se arată într-un comunicat al Camerei de Cormeț și
Industrie Româno-Germană (AHK România), remis Evz. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în
rândul investitorilor germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania.
România este în pericol de a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât
mai regretabil, cu cât România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu
seamă în contextul politic delicat la nivel global. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din
România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 570 de firme-membre și oferă companiilor o
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platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin
evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este
totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană, precizează comunicatul. AHK România se
implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech
econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor
statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa
negativ strânsele relaţii economice dintre România şi Germania", se menţionează într-un comunicat al AHK România,
remis, miercuri, AGERPRES. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani, România este în pericol de a-şi pierde
imaginea pozitivă, "recâştigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România îşi
slăbeşte astfel poziţia sa ca amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat
la nivel global", se precizează în comunicat. Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat marţi seara că Executivul a
adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură
penală. "Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi - este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această
ordonanţă de urgenţă, am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie
implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană (AHK România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare
cameră de comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firmemembre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin
serviciile pe care le oferă şi prin evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile germane la intrarea
lor pe piaţa românească şi este totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a înfiinţat platforma atât
GreenTech Econet România, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj. AGERPRES
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
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întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor
statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa
negativ strânsele relaţii economice dintre România şi Germania", se menţionează într-un comunicat al AHK
România. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani, România este în pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă,
"recâştigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România îşi slăbeşte astfel poziţia
sa ca amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global", se
precizează în comunicat. Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat marţi seara că Executivul a adoptat o
ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. "Cel de-al
treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi - este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă,
am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către
Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin
evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este
totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a înfiinţat platforma atât GreenTech Econet
România, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj. SURSA: Agerpres SPUNE-TI PAREREA Acum poti comenta si prin
intermediul contului de facebook. DETALII >> Postarea comentariilor se poate face in doua moduri: Prin formularul
de la finalul articolelor. Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant.
Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/ Echipa CAPITAL.
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane și transmit un
semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani. Sursa foto: Facebook "Modificările aduse ieri Codului penal și
Codului de procedură penală prin ordonanță de urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub
semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a
principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării
economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot
influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania", se menționează într-un comunicat al AHK
România, remis, miercuri, AGERPRES. Potrivit reprezentanților investitorilor germani, România este în pericol de a-și
pierde imaginea pozitivă, "recâștigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România
își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic
delicat la nivel global", se precizează în comunicat. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a anunțat marți seara că
Executivul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de
procedură penală. "Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi — este vorba de ordonanța de urgență
pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această
ordonanță de urgență, am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (...) trebuiau să fie
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implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare
cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firmemembre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin
serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea
lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma atât
GreenTech Econet România, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marţi, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Şi AmCham a
criticat actul adoptat de guvern. "Modificările aduse ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin
Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern
de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a principiilor statului de drept și pericolul
reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării", precizează AHK
România într-un comunicat. "Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor
germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de
a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât
România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul
politic delicat la nivel global", se mai arată în comunicat. Avertisment şi de la AmCham "Adoptarea într-un mod
netransparent a acestor acte normative, în ciuda punctelor de vedere şi recomandărilor exprimate de instituţiile
competente, decredibilizează executivul şi transmit un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă atât în plan
intern cât şi extern", a precizat, anterior, Camera de Comerţ Româno-Americană. "Fermitatea luptei anticorupţie a
avut o contribuţie majoră la progresul recent al României şi la creşterea atractivităţii ţării pentru investiţii, iar
deciziile luate marţi de guvern anulează realizările ultimilor ani şi creşte riscul de ţară al României ... Este deosebit de
îngrijorător pentru comunitatea de afaceri şi societate în general că acte normative cu asemenea implicaţii morale,
societale şi economice cu efecte imediate şi pe termen lung sunt adoptate de Guvern fără respectarea unor minime
cerinţe privind transparenţa decizională", a mai avertizat AmCham.

Streit um Antikorruptionsgesetz.
Zehntausende Rumänen protestieren gegen Regierung
Quelle: http://www.spiegel.de
Donnerstag, 02.02.2017 09:57 Uhr. Artikel hier.
Zehntausende Menschen haben in Rumänien gegen die umstrittene Änderung des Antikorruptionsgesetzes
demonstriert. Auch EU-Kommission und Bundesregierung kritisieren die Maßnahme. Die rumänische
Justizbehörde hat nun Klage eingereicht.
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Zehntausende Menschen haben in Rumänien erneut gegen eine Änderung des Strafgesetzbuches demonstriert.
Alleine in der Hauptstadt Bukarest sollen Schätzungen zufolge rund 100.000 Menschen auf die Straße gegangen sein,
trotz eisiger Temperaturen.
Im Verlauf des Abends kam es dabei vor dem Regierungssitz zu gewaltsamen Zusammenstößen. Mehrere Dutzend
aggressive Sportfans begannen inmitten friedlicher Demonstranten, die Polizisten mit Feuerwerkskörpern zu
bewerfen. Die Polizei antwortete mit Tränengas, woraufhin viele friedliche Demonstranten den Platz verließen. Am
späten Abend waren die Konflikte zwischen Krawallmachern und Polizisten weiter im Gange.
Vier Polizisten und zwei Demonstranten wurden dabei leicht verletzt, 20 Randalierer wurden festgenommen. Die
Polizei beschlagnahmte mehrere Molotow-Cocktails und Messer. Rumäniens Inlandsgeheimdienst SRI erklärte in der
Nacht zum Donnerstag, dass er Absichten, die Proteste durch Störer zu diskreditieren, vorher gekannt und die
zuständigen Behörden informiert habe.
Auch in den Städten Cluj, Timisoara und Sibiu machten viele Demonstranten ihrem Ärger Luft. Bereits am Dienstag
war es in mehreren Städten zu Protestkundgebungen gekommen. Das rumänische Verfassungsgericht soll die
umstrittene Eilverordnung nun prüfen.
Die sozialliberale Regierung hatte am Dienstag per Eilverordnung die Strafverfolgung des Amtsmissbrauchs
eingeschränkt. Demnach soll Amtsmissbrauch nur dann strafrechtlich verfolgt werden können, wenn der dadurch
entstandene Schaden mindestens 200.000 Lei (rund 50.000 Euro) beträgt. Damit soll nach Meinung von Kritikern der
Vorsitzende der mitregierenden Sozialisten (PSD), Liviu Dragnea, geschützt werden, der unter dem Vorwurf des
Amtsmissbrauchs mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht steht.
Darüber hinaus legte die Regierung dem Parlament ein Gesetzesvorhaben zur Amnestie von Straftätern vor, die zu
weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Von der Haftentlassung würden rund 2500 Häftlinge profitieren
- darunter mehrere Politiker, die wegen Korruption in Haft sitzen. Angesichts des öffentlichen Widerstands
verzichtete die Regierung aber darauf, auch die Amnestie per Dekret zu beschließen.
Die Justizaufsichtsbehörde CSM hat laut Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch eine Klage eingereicht, in der vor
allem Formfehler beanstandet werden. In der Klage wird etwa moniert, dass die Regierung die Verordnung
verabschiedet habe, ohne vorschriftsmäßig das Gutachten des CSM abzuwarten. Zudem habe die Regierung ihre
Absichten versteckt, indem sie die Verordnung am Dienstagabend annahm, ohne das Thema vorher öffentlich auf
die Tagesordnung der entsprechenden Regierungssitzung zu setzen, schrieb die Behörde.
Bundesregierung kritisiert Antikorruptionsgesetz
Die Maßnahme der Regierung wurde von der EU-Kommission, außerdem von Staatspräsident Klaus Iohannis, den
bürgerlichen Oppositionsparteien sowie den Justizbehörden und Bürgerrechtsorganisationen verurteilt.
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Auch die deutsche Bundesregierung und Vertreter der deutschen Wirtschaft kritisierten die Verordnung: Damit "hat
sich ganz offensichtlich die rumänische Regierung über massive Bedenken des Staatspräsidenten, der Justiz und auch
großer Teile der Bevölkerung hinweggesetzt", hieß es in einer Stellungnahme der Regierung in Berlin, die die
deutsche Botschaft in Bukarest veröffentlichte.
"Wir verfolgen diese Entwicklungen mit einiger Sorge", hieß es weiter. Zugleich erklärte die Deutsch-Rumänische
Industrie- und Handelskammer (AHK) in Bukarest, dass diese Schritte der Regierung deren Willen infrage stellten,
"den Kampf gegen Korruption kompromisslos fortsetzen zu wollen." Dies habe bereits zu einer starken
Verunsicherung der Investoren geführt und schwäche den Wirtschaftsstandort Rumänien.
kry/dpa/AFP
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» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
precizează într-un comunicat că se teme că modificările aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ
asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. „Modificările aduse ieri Codului Penal și Codului de
Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a principiilor
statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot influența
negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de a-și pierde imaginea
pozitivă, recâștigată cu greu în MAI MULT, aici » PaginadeBanci.ro
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marți, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra
dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor
germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de
a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât
România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul
politic delicat la nivel global. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare
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Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 570 de firmemembre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin
serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea
lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma
GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane, se arata intr-un
comunicat de presa. "Modificarile aduse ieri Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin Ordonanta de
Urgenta pune, in opinia companiilor germane din Romania, sub semnul intrebarii vointa noului Guvern de a continua
fara compromisuri lupta impotriva coruptiei", se precizeaza in comunicat. Potrivit acestuia, o limitare a principiilor
statului de drept si pericolul reaparitiei coruptiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltarii economice a
tarii. Aceste actiuni transmit un puternic semnal de nesiguranta in randul investitorilor germani si pot influenta
negativ stransele relatii economice dintre Romania si Germania. Romania este in pericol de a-si pierde imaginea
pozitiva, recastigata cu greu in ultimul an. Acest lucru este cu atat mai regretabil, cu cat Romania isi slabeste astfel
pozitia sa ca amplasament investitional stabil si de incredere, mai cu seama in contextul politic delicat la nivel global.
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)
este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din
Romania. Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 570 de firme-membre si ofera companiilor o
platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.

Avertisment AmCham: Încrederea în parcursul României, zdruncinată
Sursa: http://www.rfi.ro/
Keywords:
01.02.2017 20:19:32vezi articolul
Tulburările politice și sociale din aceste zile creează tensiune și îngrijorare în rândul oamenilor de afaceri și al
investitorilor străini. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană se teme că modificările aduse legilor din
Justiție vor avea un impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale româno-germane. Ani de trudă și de luptă
anti-corupție au fost dați la o parte, spune, la RFI și Anca Harasim, director executiv al Camerei Comerț Americane în
România. Pierderea încrederii și retrogradarea ratingurilor sunt printre riscurile imediate identificate de AmCham :
Va afecta pe de o parte climatul investițional din România. Pe de altă parte, ratingul de țară. (...) România și-a creat
un exemplu de țară care a gestionat foarte bine lupta anticorupție an după an. Încrederea se dărâmă foarte ușor și
cred că încrederea în parcursul, evoluția României, a fost zdruncinată. Încrederea se construiește greu și poate să
aibă mai multe fațete. Una e ratingul de țară, alta e reacția investitorilor de pe piață, alta reacția investitorilor care
poate se uită la România ca la o țară dezirabilă pentru bussinesul lor și care acum sunt descurajați și își pun încă o
întrebare dacă e biune sau nu să vină încoace, spune Anca Harasim. Ascultă AICI interviul integral: play pause stop
mute unmute intv_amcham.mp3
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AHK România, îngrijorată de modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://www.radioiasi.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 22:05:24vezi articolul
Comunicat de presă 01.02.2017 AHK România îngrijorată de modificările aduse Codului Penal Camera de Comerț și
Industrie Româno–Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor avea
impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse ieri Codului Penal și
Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub
semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a
principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării
economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot
influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de a-și pierde
imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât România își
slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat
la nivel global. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie Româno–
Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de
comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 570 de firme-membre și
oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe
care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața
românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică
activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet
romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet:
www.ahkrumaenien.ro. Contact pentru presă: Carmen Kleininger Press & Public Relations Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana Tel.: +40 21 207 91 50, Fax: +40 21 223 15 38 E-Mail:
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro Web: www.ahkrumaenien.ro

Investitorii germani se declară îngrijorați de modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
01.02.2017 16:04:38vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Citește mai
departe...

Oamenii de afaceri germani sunt îngrijoraţi de adoptarea OUG privind legea graţierii şi
modificarea Codurilor Penale: România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament
investițional de încredere
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
01.02.2017 16:31:23vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marţi noapte, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane, se arată
într-un comunicat de presă remis redacţiei RL. ...
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Modificarea Codului Penal "sperie" investitorii germani
Sursa: http://www.wall-street.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 16:45:35vezi articolul
Modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta pune, in opinia
companiilor germane din Romania, sub semnul intrebarii vointa noului Guvern de a continua fara compromisuri
lupta impotriva coruptiei. "O limitare a principiilor statului de drept si pericolul reaparitiei coruptiei vor avea
evidente efecte negative asupra dezvoltarii economice a tarii. Aceste actiuni transmit un puternic semnal de
nesiguranta in randul investitorilor germani si pot influenta negativ stransele relatii economice dintre Romania si
Germania", transmite Camera de Comert si Industrie Romano-Germana intr-un comunicat de presa. "Romania este
in pericol de a-si pierde imaginea pozitiva, recastigata cu greu in ultimul an. Acest lucru este cu atat mai regretabil,
cu cat Romania isi slabeste astfel pozitia sa ca amplasament investitional stabil si de incredere, mai cu seama in
contextul politic delicat la nivel global", se mai arata in comunicatul remis. Guvernul a adoptat, marti seara, proiectul
de lege privind gratierea unor pedepse, a anuntat, la finalul sedintei Cabinetului, ministrul Justitiei, Florin Iordache
OUG de modificare a codurilor penale, depusa la Parlament Potrivit OUG, incriminarea penala a abuzului in serviciu
se va face doar pentru prejudicii mai mari de 200.000 de lei. Florin Iordache a spus ca se mentine pragul de 200.000
de lei, dar este eliminata conditia punerii in miscare la plangerea prealabila. Sursa foto: Baramee Thaweesombat/
Shutterstock Inregistreaza-te pe Wall-Street sau conecteaza-te prin Facebook pentru a primi periodic articole
similare. In lipsa unui acord scris din partea InternetCorp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca
precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Modificarea Codului Penal "sperie" investitorii germani.

AHK Romania Worried About Amendments To Criminal Code
Sursa: http://www.zfenglish.com/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 18:36:00vezi articolul
The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) said in a statement that it fears the
amendments brought to Romania's Criminal Code, which were adopted on Tuesday (January 31), might have a
negative impact on the Romanian-German bilateral economic relations.

Cele mai citite Articole recente Camera de Comerț Româno-Germană: Reacţie la
modificarea Codului Penal Radio România © 2017
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/
Keywords:
01.02.2017 18:15:28vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană se teme că modificările aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor
avea impact negativ asupra relațiilor economice româno-germane, se arata intr-un comunicat. Companiile germane
considera ca modificările pun sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta
împotriva corupției si ca o limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente
efecte negative asupra dezvoltării economice a Romaniei
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Cele mai citite Articole recente Guvernul de la Berlin doreşte răspunsuri clare din partea
guvernului român Radio România © 2017
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/
Keywords:
01.02.2017 20:03:22vezi articolul
Guvernul de la Berlin doreşte răspunsuri clare din partea Executivului român în legătură cu viziunea acestuia privind
continuarea luptei ferme împotriva corupţiei şi întărirea statului de drept. Într-un comunicat al Ambasadei
Germaniei la Bucureşti se arată că modificările aduse Codurilor penale şi proiectul de lege privind graţierea adoptate
de cabinet nu reprezintă un semnal bun şi corect, inclusiv având în vedere unele decizii iminente, la nivelul Uniunii
Europene, care privesc România. Tot azi, şi investitorii germani s-au arătat îngrijoraţi de efectele pe care modificările
aduse Codurilor Penale le pot avea asupra relaţiilor economice dintre cele două ţări. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană a avertizat că ţara noastră este în pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă, recâstigată cu greu în
ultimul an, şi riscă să-i fie afectată poziţia de amplasament investiţional stabil şi de încredere.

AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relaţiilor economice româno-germane
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords: Germania
01.02.2017 16:35:38vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. 'Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de procedură
penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul întrebării voinţa
noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor statului de drept şi
pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a ţării. Aceste acţiuni
transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa negativ strânsele relaţii
economice dintre România şi Germania', se menţionează într-un comunicat al AHK România, remis, miercuri,
AGERPRES. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani, România este în pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă,
'recâştigată cu greu în ultimul an'. 'Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România îşi slăbeşte astfel poziţia sa
ca amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global', se
precizează în comunicat. Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat marţi seara că Executivul a adoptat o
ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. 'Cel de-al
treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi - este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă,
am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către
Guvern, fie de către Parlament', a declarat Iordache. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin
evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este
totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a înfiinţat platforma atât GreenTech Econet
România, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj.
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Efectele adoptării ordonanței de modificare a codurilor penale: Investitorii se plâng de
reapariția corupției și atac la statul de drept. Leul s-a depreciat puternic!
Sursa: http://www.bankingnews.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 17:02:21vezi articolul
Adoptarea de către Executiv, ieri seară, a Ordonanței de Urgență de modificare a Codului Penal și de Procedură
Penală a avut parte de reacții puternice din partea mediului de afaceri. Organizații ale investitorilor străini în
România au atras atenția că relațiile bilaterale dintre România și țările pe care le reprezintă vor fi cu siguranță
afectate de actul normativ. Aceleași organizații atrag atenția asupra pericolului apariției corupției și a faptului că sunt
limitate principiile statului de drept. Nici piața financiară nu a rămas fără reacție în urma adoptării actului normativ.
Cursul oficial al euro în raport cu leul, prezentat de BNR la ora 13.00, a crescut puternic, cu doi bani, de la 4,5038
lei/euro, cât indica ieri BNR, la 4,5240 lei/euro, astăzi. După ora 13 leul a continuat să se deprecieze, iar la ora 16.00
un euro se tranzacționa pentru 4,5460 de lei. Investitorii germani atrag atenția că România poate pierde imaginea
pozitivă „Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului
Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările
aduse ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor
germane din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva
corupției”, se precizează într-un comunicat emis de AHK România. „O limitare a principiilor statului de drept și
pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni
transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot influența negativ strânsele relații
economice dintre România și Germania”, mai atrag atenția reprezentanții investitorilor germane în România. Potrivit
acestora, „România este în pericol de a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este
cu atât mai regretabil, cu cât România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere,
mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global”. Oamenii de afaceri americani se plâng de lipsa transparenței
Pe de altă parte, AmCham, camera de comerț a investitorilor americani în România a emis un comunicat în care „îşi
exprimă produnda dezamăgire faţă de fundamentarea, procedura de adoptare, prevederile şi efectele Ordonanţei de
Urgenţă 13/2017 şi ale proiectului de modificare a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală”. „Adoptarea întrun mod netransparent a acestor acte normative, în ciuda punctelor de vedere şi recomandărilor exprimate de
instituţiile competente, decredibilizează executivul şi transmit un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă atât
în plan intern cât şi extern. Fermitatea luptei anticorupţie a avut o contribuţie majoră la progresul recent al României
şi la îmbunătăţirea evaluării şi atractivităţii ţării pentru investiţii, iar deciziile luate anulează realizările ultimilor ani şi
cresc riscul de ţară al României”, mai scrie în comunicat. „Este deosebit de îngrijorător pentru comunitatea de
afaceri şi societate în general că acte normative cu asemenea implicaţii morale, societale şi economice cu efecte
imediate şi pe termen lung sunt adoptate de Guvern fără respectarea unor minime cerinţe privind transparenţa
decizională. În opinia AmCham actele normative adoptate subminează statul de drept şi încalcă principiile
fundamentale ale transparenţei, stabilităţii şi predictibilităţii şi îndepărtează România de valorile şi standardele
Europene”, a mai comunicat AmCham.
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Specialiştii avertizează: Modificările aduse Codului Penal, impact negativ asupra
economiei
Sursa: http://www.stiripesurse.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 17:12:20vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane și transmit un
semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani."Modificările aduse ieri Codului penal și Codului de procedură
penală prin ordonanță de urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul întrebării voința
noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a principiilor statului de drept și
pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni
transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot influența negativ strânsele relații
economice dintre România și Germania", se menționează într-un comunicat al AHK România, remis, miercuri,
Agerpres. Potrivit reprezentanților investitorilor germani, România este în pericol de a-și pierde imaginea pozitivă,
"recâștigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România își slăbește astfel poziția
sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global", se
precizează în comunicat. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a anunțat marți seara că Executivul a adoptat o
ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. "Cel de-al
treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi — este vorba de ordonanța de urgență pentru modificarea și
completarea Legii 296 Cod penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanță de urgență,
am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către
Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache.Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanța oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare cameră de comerț bilaterală
din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre și oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin
evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este
totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma atât GreenTech Econet
România, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj.

Produsele tradţionale româneşti, la Săptămâna Verde de la Berlin şi în 2017
Sursa: http://www.agroazi.ro/
Keywords:
01.02.2017 18:01:21vezi articolul
România este reprezentată, în 2017, la Săptămâna Verde de la Berlin, prin intermediul Camerei de Comerţ RomânoGermane, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). La standul
MADR, vizitatorii vor putea degusta produse tradiţionale româneşti precum magiunul de prune de Topoloveni,
Salamul de Sibiu şi Telemeua de Ibăneşti (produse deţinătoare ale Indicaţiei Geografice Protejate). Caşcavalul de
Săveni, brânza de burduf în coaje de brad, păstrăvul afumat în cobză de brad şi merele de Voineşti se vor regăsi, de
asemenea, la Berlin, ca reprezentante ale României, alături de Ţuica de Argeş şi vinul alb sau roşu.
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"Modificările aduse Codului penal vor avea impact negativ asupra relaţiilor bilaterale
româno-germane"
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 18:36:47vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană ("AHK România") se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane, potrivit unui
comunicat de presă trimis Redacţiei. În document se arată: "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin Ordonanţă de Urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor
statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa
negativ strânsele relaţii economice dintre România şi Germania".
Conform sursei citate, ţara noastră este în
pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă, recâştigată cu greu în ultimul an. În comunicat se mai arată: "Acest lucru
este cu atât mai regretabil, cu cât România îşi slăbeşte astfel poziţia sa ca amplasament investiţional stabil şi de
încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global". Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană ("AHK România") este reprezentanţa oficială a economiei germane. Înfiinţată în 2002, AHK România
numără în prezent peste 570 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru networking,
schimb de informaţii şi experienţe, se menţionează în documentul citat. Guvernul Grindeanu a adoptat aseară
ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, care a fost publicată în
Monitorul Oficial. Peste 15.000 de persoane au protestat în Piaţa Victoriei din Bucureşti în timpul nopţii împotriva
deciziei Guvernului.

German investors worried about the controversial changes to Romania’s Criminal Code
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 17:30:00vezi articolul
The Romanian-German Trade Chamber (AHK Romania) is worried that the changes brought to the Criminal Code.
The associations claimed this controversial amendments could have a negative impact on the bilateral RomanianGerman economic relations. “The changes brought by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code through
the emergency ordinance puts under the question mark the willingness of the new Government to continue without
compromises the fight against corruption in the opinion of German companies from Romania. A limitation of the
principles of rule of law and the danger on the reappearance of the negative effects on the economic development
of the country.These actions transmit a strong insecurity signal among the German investors and can influence
negatively the tight economic relations between Romania and Germany,” said the association. Romania is in the
danger of losing its positive image, regained in the last year, says AHK. AHK was founded in 2002 and currently has
570 member firms and offers companies a networking platform. In a separate statement, AmCham Romania, the
organization representing 400 companies, said that the proposed changes to the Criminal Code pose a risk to the
country’s rule of law. Georgiana Bendre
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AHK România:Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relaţiilor economice româno-germane
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 17:34:28vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor
statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa
negativ strânsele relaţii economice dintre România şi Germania", se menţionează într-un comunicat al AHK România,
remis miercuri. Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani, România este în pericol de a-şi pierde imaginea
pozitivă, "recâştigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România îşi slăbeşte astfel
poziţia sa ca amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel
global", se precizează în comunicat. Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat marţi seara că Executivul a adoptat
o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. "Cel deal treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi - este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă,
am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către
Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin
evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este
totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a înfiinţat platforma atât GreenTech Econet
România, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj.

'Modificările aduse Codului Penal vor avea impact negativ asupra relaţiilor bilaterale
româno-germane'
Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
01.02.2017 17:45:21vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane, potrivit unui
comunicat de presă trimis Redacţiei.
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AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relaţiilor economice româno-germane
Sursa: http://ziare.realitatea.net/
Keywords:
01.02.2017 18:42:22vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale...

Guvernul lui Merkel, semnal puternic. Grindeanu & Co, criticaţi pentru lovitura dată
Justiţiei
Sursa: http://epochtimes-romania.com/
Keywords: Germania
01.02.2017 19:53:25vezi articolul
Guvernul Germaniei a solicitat răspunsuri clare din partea noii puteri de la Palatul Victoria legat de viziunea sa cu
privire la continuarea luptei ferme împotriva corupţiei şi la întărirea statului de drept, a informat miercuri, în cadrul
unui comunicat de presă, Ambasada Germaniei la Bucureşti. "În noaptea trecută, guvernul României a emis două
ordonanţe de urgenţă pe care le cunoaştem în linii mari şi care aduc modificări Codului penal, precum şi amnistii
penale. Este foarte evident că prin intermediul acestor decizii, Guvernul României a trecut peste îndoielile majore ale
preşedintelui României, ale justiţiei şi ale unei largi părţi a populaţiei. Urmărim cu o oarecare îngrijorare aceste
evoluţii. Pentru că şi o mare parte a societăţii civile din România îşi exprimase, deja, foarte clar, îngrijorările cu privire
la deciziile luate şi la subiectul despre care este vorba", se arată în comunicatul citat. Documentul aminteşte şi de
criticile venite de la Comisia Europeană prin preşedintele Jean-Claude Juncker şi prim-vicepreşedintele Frans
Timmermans. "Cred că putem afirma că aceste decizii nu reprezintă în niciun caz un semnal bun şi corect şi având în
vedere unele decizii iminente, la nivelul Uniunii Europene, ce privesc România. Din acest considerent, ne dorim
răspunsuri clare din partea Guvernului legat de viziunea acestuia cu privire la continuarea luptei ferme împotriva
corupţiei şi la întărirea statului de drept, în aceste condiţii-cadru legale schimbate", este poziţia Guvernului german
cu privire la deciziile luate recent de Executivul de la Bucureşti. Alt semnal puternic În acelaşi timp, Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) şi-a manifestat îngrijorarea că modificările aduse Codului
Penal vor avea impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane. "Modificările aduse Codului
Penal şi Codului de Procedură Penală prin Ordonanţă de Urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România,
sub semnul întrebării voinţa nouluiGuvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a
principiilor statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupradezvoltării
economice a ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă înrândul investitorilor germani şi pot
influenţa negativ strânsele relaţii economice dintre Româniaşi Germania. România este în pericol de a-şi pierde
imaginea pozitivă, recâştigată cu greu în ultimul an.Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât România îşi
slăbeşte astfel poziţia sa caamplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat
lanivel global." Copyright Epoch Times România 2006-2017 Web analytics

AHK România este îngrijorată de modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://legalmagazin.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 23:18:37vezi articolul
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra
dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor
germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de
a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât
România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul
politic delicat la nivel global.

Foreign chambers of commerce in Romania, worried about EO on criminal codes
Sursa: http://www.romaniajournal.ro/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 16:58:21vezi articolul
Today, American Chamber of Commerce in Romania (AmCham Romania) expressed, in a press release, its ‘deep
disappointment’ regarding the reasoning, adopting procedure, provisions and effects of the Emergency Ordinance
(EO) 13/2017 and of the project to amend the Criminal Code and Criminal Procedural Code. “The lack of
transparency in adopting such legislation despite the opinions and recommendations issued by the relevant
institutions undermines the confidence in the Government and sends a strong negative wave of mistrust and
uncertainty, both internally and externally,” the release reads. AmCham appreciates that the firm anti-corruption
efforts had a major contribution to Romania’s recent development and the country’s rating and attractiveness for
investments, and the current decisions cancel the accomplishments of the past years and increases Romania’s
country risk. “It is extremely worrying for the business community and society as a whole, that legislative pieces with
such moral, societal and economic implications with immediate and long term effects are adopted by the
Government without observing the minimum requirements of transparency in decision-making,” the representatives
of the American Chamber of Commerce stated. In AmCham’s view, the adopted legislation undermines the rule of
law and derail from the fundamental principles of transparency, stability and predictability and strays Romania from
the European values and standards. In turn, the German-Romanian Chamber of Commerce (AHK Romania) is
concerned that changes to the Criminal Code, recently adopted, will have negative impact on the Romanian-German
economic relations. In German companies’ opinion in Romania, the changes made late on Tuesday call into question
new government’s wish to continue without compromise the fight against corruption. “A limitation of rule of law
principles and the risk of corruption recurrence will have clear negative effects on the economic development of the
country. These actions send a strong signal of uncertainty among German investors and could negatively influence
the strong economic relations between Romania and Germany. Romania is in danger of losing its positive image,
hardly regained in the past year. This is all the more regrettable, as Romania thus weakens its position as a stable
and reliable investment location, especially in the sensitive political context globally,” AHK Romania pointed out in a
press release.

Companiile germane se tem că relațiile economice cu România vor fi afectate negativ de
decizia Guvernului privind Codul Penal
Sursa: http://www.profit.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 15:31:00vezi articolul
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marți seară de Guvern, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane.
Modificările pun, în opinia companiilor germane din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a
continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. "O limitare a principiilor statului de drept și pericolul
reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit
un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot influența negativ strânsele relații
economice dintre România și Germania. România este în pericol de a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu
în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament
investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global", au arătat reprezentanții
investitorilor germani din țara noastră. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană este reprezentanța oficială
a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK
România numără în prezent peste 570 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Și cancelarul german, Angela Merkel, a exprimat, într-o discuție
avută vineri cu președintele Iohannis, susținerea pentru continuarea luptei anticorupție în România și s-a arătat
preocupat de eventualitatea ca anumite demersuri să afecteze parcursul pe care s-a înscris România în combaterea
acestui fenomen. Guvernul a aprobat, marți seară, o ordonanță de urgență privind modificarea Codului Penal, care
include redefinirea abuzului în serviciu, care nu va mai fi sancționat penal dacă prejudiciul este sub 200.000
lei. Printre modificările adoptate marți se mai numără și dezincriminarea favorizării infractorului dacă fapta e
săvârșită de un membru al familiei. Totodată favorizarea este dezincriminată dacă este vorba de emitere, aprobare
sau adoptare de acte normative. Ordonanța de urgență privind modificarea Codului Penal, aprobată marți seară de
Guvern, a fost publicată, în aceeași noapte, în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la 10 zile de la publicare.

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană:"România este în pericol de a-şi pierde
imaginea pozitivă"
Sursa: http://miscareaderezistenta.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 19:56:09vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marţi seara, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările
aduse ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor
germane din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva
corupției, se arată într-un comunicat al Camerei de Comerţ Româno-Germane, remis redacţiei site-ului
miscareaderezistenta.ro de Ambasada Germaniei la Bucureşti. O limitare a principiilor statului de drept și pericolul
reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a țării, opinează AHK România.
"Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot influența negativ
strânsele relații economice dintre România și Germania", se arată în comunicat. "România este în pericol de a-și
pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât România își
slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat
la nivel global", se arată în încheierea comunicatului. Citeste si 17:53 Semnal de la investitorii germani: Continuarea
relaţiilor economice româno-germane este condiţionată de stabilitatea juridică
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Investitorii germani se declară îngrijorați de modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://ro.newshub.org/
Keywords: Germania
01.02.2017 13:34:00vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. "Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra
dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor
germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de
a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât
România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul
politic delicat la nivel global", anunță un comunicat al Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. De
asemenea, se va citi: SURSE Guvernul ar putea discuta OUG privind modificarile la Codul penal in sedinta din aceasta
seara Sursa: realitatea.net

Socialiștii europeni refuză să ajute PSD în scandalul Ordonanțelor – Corina Crețu, redusă
la tăcere în Colegiul Comisarilor. Poziție tranșantă a Comisiei, PE are pe ordinea de zi de
joi ”Statul de drept în România”. Germania cere clarificări Reacție a Comisiei Europene:
Lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu să fie subminată! Vom examina în
detaliu textele Ordonanțelor UPDATE / OUG pentru amnistia mascată / CSM a votat în
unanimitate sesizarea CCR pentru conflict între puterile statului; Avocatul Poporului și-a
declinat competența
Sursa: http://cursdeguvernare.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 21:26:28vezi articolul
Instituțiile europene și state membre UE au sancționat, miercuri, derapajele guvernului de la București. Demersurile
politice sunt completate de poziții ale principalilor parteneri economici, SUA și Germania, reprezentați în România de
AmCham și AHK. Propria familie politică europeană întoarce spatele PSD Surse din Comisie au afirmat pentru
cursdeguvernare.ro că inclusiv familia politică a PSD din Parlamentul European, Alianța Socialiștilor și Democraților, a
refuzat, miercuri, să adopte o poziție favorabilă guvernului PSD-ALDE. De altfel, în ciuda încărcărilor
europarlamentarilor PSD de a bloca acest demers, pe ordinea de zi a plenului Parlamentului European de joi a fost
introdusă o declarație privind Statul de drept în România. Amănunt semnificativ pentru modul în care liderii
europeni privesc acțiunile guvernului Grindeanu: Comisarul Corina Crețu a încercat miercuri, în Colegiul Comisarilor,
să explice demersurile guvernului de la București însă a fost redusă la tăcere de restul colegilor din executivul
european. Germania așteaptă clarificări Ambasada Republicii Federale Germania precizează că Guvernul Republicii
Federale Germania s-a pronunţat astăzi, la Berlin, cu referire la evenimentele politice din România. Comunicatul, în
cele ce urmează: În noaptea trecută, guvernul României a emis două ordonanţe de urgenţă pe care le cunoaştem în
linii mari şi care aduc modificări Codului penal, precum şi amnistii penale. Este foarte evident că prin intermediul
acestor decizii, guvernul României a trecut peste îndoielile majore ale preşedintelui României, ale justiţiei şi ale unei
largi părţi a populaţiei. Urmărim cu o oarecare îngrijorare aceste evoluţii. Pentru că şi o mare parte a societăţii civile
din România îşi exprimase, deja, foarte clar, îngrijorările cu privire la deciziile luate şi la subiectul despre care este
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vorba. În acest context, Comisia Europeană a făcut deja în dimineaţa zilei de astăzi o declaraţie critică prin
vicepreşedintele în funcţie, Timmermans, şi prin preşedintele Jean-Claude Juncker. Cred că putem afirma că aceste
decizii nu reprezintă în niciun caz un semnal bun şi corect, şi având în vedere unele decizii iminente, la nivelul Uniunii
Europene, ce privesc România. Din acest considerent, ne dorim răspunsuri clare din partea Guvernului legat de
viziunea acestuia cu privire la continuarea luptei ferme împotriva corupţiei şi la întărirea statului de drept, în aceste
condiţii-cadru legale schimbate. Comisia Europeană: Lupta împotriva corupției nu trebuie subminată Modalitatea în
care au fost adoptate ordonanțele anti-justiție și în egală măsură conținutul acestora au determinat Comisia
Europeană să avertizeze dur puterea de la București. Lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu să fie
subminată, avertizează președintele Comisiei Europene – Jean Claude Juncker, și prim-vicepreședintele Frans
Timmermans, într-un comunicat comun transmis miercuri. Orice măsură care subminează acest progres va avea
impact asupra evaluărilor viitoare din cadrul MCV, mai spun cei doi oficiali europeni. (Citiți și: Reacție a Comisiei
Europene: Lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu să fie subminată!) Mediul de afaceri reacționează
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) transmite, miercuri, ”profunda dezamăgire faţă de
fundamentarea, procedura de adoptare, prevederile şi efectele Ordonanţei de Urgenţă 13/2017 şi ale proiectului de
modificare a C odului Penal şi Codului de Procedură Penală”. Un comunicat similar a fost transmis și de AHK- Camera
de Comerț și industrie Româno-Germană (Citiți și: AmCham Romania și AHK condamnă ordonanțele anti-justiție)
Pozițiile AmCham și AHK sunt completate de reacții interne, ale RBL și Confederația patronală Concordia. Pentru
prima dată din decembrie 1989 încoace, principiul conform căruia „nimeni nu este mai presus de lege” este încălcat
public, total și fără echivoc chiar de către actualul guvern al României, transmite RBL. Comunicatul RBL: Ordonanța
de urgență 13/2017 dată, la propriu, pe întuneric, în noaptea de marți, 31 ianuarie, legiferează imunitatea pentru
abuzul în serviciu, inclusiv sub forma furtului din bani publici. De asemenea, proiectul privind grațierea
condamnaților și exonerarea de răspundere a inculpaților membri de partid, sub pretext umanitar, afectează grav un
deceniu de luptă anti-corupție și anti-concurență neloială și legitimează reinstaurarea infamului „capitalism de
cumetrie” care a ținut în loc două decenii societatea și economia românească. Comunitatea Romanian Business
Leaders, a cărei fundație a fost pusă în 2011, formată din antreprenori și executivi români care cred că fără
integritate morală nu se poate construi nimic sănătos nici în societate și nici în economie, este consternată de atacul
fără precedent asupra principiilor statului de drept realizat de actualul guvern al României. Considerăm inacceptabilă
fie și punerea în discuție a principiului fundamental „nimeni nu este mai presus de lege”, nemaivorbind de încălcarea
flagrantă a acestuia și a normelor morale de bază – SĂ NU FURI. Miza încălcării acestui principiu nu este doar
economică, nu este doar despre prejudicii de miliarde de euro din bani publici; nu este doar despre subfinanțarea
spitalelor, școlilor și infrastructurii naționale de drumuri; este despre ce fel de țară vrem să construim. O țară în care
furtul, ascuns sub denumirea benignă de abuz în serviciu, este transformat în normă chiar de către conducători sau o
țară în care respectul pentru viața, munca și banii cetățenilor, pentru egalitatea în fața legii, prevalează în fața
tendinței istorice a mafiei transpartinice, coagulate din 1989 încoace, de a confisca România. Comunitatea RBL
propune tuturor organizațiilor profesionale și de afaceri de bună-credință să se alăture pentru găsirea unor soluții
comune, legale, de apărare a principiilor statului de drept, a unei societăți sănătoase și a pieței libere. Comunicatul
Confederației Patronale Concordia: Confederația Patronală „Concordia”, reprezentativă la nivelul economiei
naționale și membră a Consiliului Economic și Social (CES) și a Organizației Internaționale a Angajatorilor, atrage
atenția asupra nevoii de reechilibrare a raporturilor dintre Executivul nou instalat și partenerii de dialog social și
societatea civilă. C.P. Concordia semnalează în mod special derapajele constatate până acum în procesul de
consultare în probleme cu impact social și economic semnificativ, inclusiv la nivelul mediului de afaceri, contributor
direct și semnificativ la bugetul național și angajator principal în România anului 2017. Astfel, recentele decizii ale
Guvernului României privind modificarea legislației penale au fost adoptate în grabă, fără o consultare reală și fără
evaluarea riscurilor ce pot apărea la nivelul societății românești, inclusiv din perspectiva atractivității României
pentru investiții în economie. Aceste măsuri, deși vizează sfera juridică, vor avea impact major în relațiile economice
pe care Statul și mediul de afaceri (deopotrivă societăți cu capital românesc și străin) le au cu partenerii
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internaționali, din cauza lipsei de încredere pe care o vor genera, putând pune în pericol țintele de creștere
economică a României. Nu în ultimul rând, lipsa de predictibilitate a procesului decizional se va reflecta în creșterea
costurilor împrumuturilor pe care România le va contracta, rezultand în final în creșterea fiscalității ca sursă logică
de acoperire a deficitelor ce vor apărea. În Programul de guvernare 2017-2020, s-a susținut importanța întăririi
parteneriatului social, iar CP ”Concordia” a întâmpinat cu satisfacție această declarație de intenție, care a oferit
speranța unui act de guvernare transparent și predictibil. De asemenea, lista obiectivelor de politici publice asumată
de actuala guvernare a părut a fi una ambițioasă, care a suscitat atenția și interesul mediului de afaceri, dar nu
numai, și a invitat în primă fază la o participare cât mai largă și intensă a partenerilor sociali la dezbaterea și
realizarea ei. Cu toate acestea, observăm că începutul guvernării actuale nu demonstrează, din păcate, că
dezideratul unei consultări publice reale este pe cale de a deveni realitate și nici că transparentizarea și
fundamentarea deciziilor politice cu impact economic și social vor fi reguli și nu excepții. Astfel, pe lângă proaspetele
modificări ale legislației penale, adoptarea recentelor măsuri cu caracter fiscal, respectiv anularea plafonului de 5
salarii pentru plata CAS și CASS, creșterea salariului minim la 1.450 de lei în absența unei consultări corespunzătoare
cu partenerii sociali ori a unui mecanism de stabilire transparent și coerent, ori acordarea unui termen nerezonabil
pentru dezbaterea publică a bugetului pe anul 2017 în cadrul forurilor de dialog social, toate acestea sunt exemple
ale continuării unui proces de consultare pur formal, contrar declarațiilor de principii din programul de guvernare.
Obiectivele economice și sociale din programul de guvernare și modalitățile în care se dorește îndeplinirea lor
trebuie să facă obiectul unei consultări de substanță cu partenerii sociali, cu analize de impact corespunzătoare și în
timpul rezonabil prevăzut de legile în vigoare pentru a putea contribui cu observații, amendamente sau completări
privind conținutul sau oportunitatea acestor obiective și a modalităților de implementare. Legitimitatea primită prin
votul popular nu înlătură nevoia ca programul de guvernare, oricât de atrăgător la nivel teoretic și declarativ ar fi
acesta, să treacă și prin filtrul dezbaterii sale reale cu partenerii sociali, pentru a fi evitate pe cât posibil eventuale
efecte negative ce pot apărea o dată cu aplicarea în viața reală a acestui program. Așadar, C.P. „Concordia” își
exprimă speranța că rațiunea va prevala în deciziile instituțiilor publice ale României, țară membră a Uniunii
Europene și NATO, deschizând calea unui dialog real și eficient între acestea și partenerii sociali și contribuind la
recâștigarea, și în cele din urmă menținerea, încrederii pusă la încercare în această perioadă.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) îngrijorată de
modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://www.rador.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 22:14:37vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra
dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor
germani și pot influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania. România este în pericol de
a-și pierde imaginea pozitivă, recâștigată cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât
România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul
politic delicat la nivel global. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare
Cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 570 de firmemembre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin
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serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea
lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma
GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet:
www.ahkrumaenien.ro. Contact pentru presă: Carmen Kleininger Press & Public Relations Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana Tel.: +40 21 207 91 50, Fax: +40 21 223 15 38 E-Mail:
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro Web: www.ahkrumaenien.ro

Fără precedent: Asociaţiile investitorilor americani şi germani din Romania se ridică
împotriva guvernului Dragnea/Grindeanu
Sursa: http://www.zf.ro/
Keywords: Germania
01.02.2017 17:43:00vezi articolul
astăzi, 17:43 Autor: Ştefan Stan AmCham Romania consideră că adoptarea netransparentă a actelor normative
transmite un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă în plan intern şi extern şi ” îşi exprimă profunda
dezamăgire faţă de fundamentarea, procedura de adoptare, prevederile şi efectele Ordonanţei de Urgenţă 13/2017
şi ale proiectului de modificare a Codului Penal şi Codului de Procedură Penală”. În opinia membrilor AmCham,
adoptarea într-un mod netransparent a acestor acte normative, în ciuda punctelor de vedere şi recomandărilor
exprimate de instituţiile competente, decredibilizează executivul şi transmit un puternic semnal de neîncredere şi
nesiguranţă atât în plan intern cât şi extern. ”Fermitatea luptei anticorupţie a avut o contribuţie majoră la progresul
recent al României şi la îmbunătăţirea evaluării şi atractivităţii ţării pentru investiţii, iar deciziile luate anulează
realizările ultimilor ani şi creşte riscul de ţară al României. Este deosebit de îngrijorător pentru comunitatea de
afaceri şi societate în general că acte normative cu asemenea implicaţii morale, societale şi economice cu efecte
imediate şi pe termen lung sunt adoptate de Guvern fără respectarea unor minime cerinţe privind transparenţa
decizională”. În opinia AmCham actele normative adoptate subminează statul de drept şi încalcă principiile
fundamentale ale transparenţei, stabilităţii şi predictibilităţii şi îndepărtează România de valorile şi standardele
Europene. Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) este cea mai reprezentativă asociaţie
profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte în prezent peste
400 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari,
generând în jur de 250.000 de locuri de muncă. AmCham România este ferm angajată în facilitarea unui dialog
deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, promovând soluţii şi priorităţi pentru îmbunătăţirea
mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii economice a României în plan regional şi european. De asemenea,
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane. Germania este
principalul partener comercial al României şi printre primii investitori din ţară. România are un parteneriat militar
strategic cu Statele Unite. "Modificările aduse ieri Codului Penal şi Codului de Procedură Penală prin Ordonanţă de
Urgenţă pun, în opinia companiilor germane din România, sub semnul întrebării voinţa noului Guvern de a continua
fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei
vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de
nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa negativ strânsele relaţii economice dintre România şi
Germania", potrivit unui anunţ al AHK România. România este în pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă, recâştigată
cu greu în ultimul an. Acest lucru este cu atât mai regretabil, cu cât România îşi slăbeşte astfel poziţia sa ca
amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global.
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Opoziţia a depus o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Demersul iniţiat de PNL
este susţinut de USR şi PMP
Sursa: http://stiri.tvr.ro/
Keywords:
01.02.2017 20:34:27vezi articolul
Opoziţia a depus o moţiune de cenzură la adresa Guvernului. Demersul iniţiat de PNL este susţinut şi de USR şi PMP,
după ce au existat discuţii în prealabil. Iar reprezentanţii UDMR consideră că modificarea Codurilor Penale prin
Ordonanţă de Urgenţă este o imensă greşeală. GALERIE VIDEO ACTUALIZARE 16:30 Parlamentarii PNL şi USR au
depus, miercuri, moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Grindeanu - Guvernul sfidării naţionale. Nu legalizaţi
furtul în România".Raluca Turcan, preşedintele interimar al PNL: "Aceasta este moţiunea de cenzură pe care PNL,
împreună cu USR, o depun astăzi. Este numită 'Guvernul Grindeanu- Guvernul sfidării naţionale. Nu legalizaţi furtul în
România'. Este primul demers politic important pe care Opoziţia îl face astăzi în România într-un moment de
cumpănă. Într-un moment în care, prin ordonanţe de urgenţă, prin decizii ale Guvernului, se încearcă legalizarea
furtului în România. Noi sperăm ca toţi cetăţenii de bună credinţă să susţină acest demers".Nicuşor Dan,
preşedintele USR:"E un act care dă liber la corupţie şi la furt în România. Este un joc de forţă între o clasă politică
coruptă şi societate şi este de datoria noastră să fim de partea bună".Traian Băsescu, senator PMP: "Nu suntem în
remorca PNL-ului, dar PMP va da semnături pentru moţiunea de cenzură".UDMR, care a semnat un protocol de
colaborare parlamentară cu PSD-ALDE, nu este de acord cu decizia Guvernului."Considerăm că a fost o greşeală
imensă modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală prin ordonanţă de urgenţă. UDMR îşi menţine
opinia şi consideră că ambele Coduri să fie modificate în conformitate cu deciziile Curţii Constituţionale şi strict în
urma unei dezbateri în Parlament" (sursa: UDMR).Sindicaliştii Cartel Alfa solicită Guvernului retragerea ordonanţei
privind modificările Codului Penal. Reacţii au venit şi de la Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană şi
Camera de Comerţ Americană în România. Investitorii străini atrag atenţia că adoptarea netransparentă a
modificărilor transmite un puternic semnal de neîncredere şi nesiguranţă pe plan intern şi extern.Chiar şi în PSD au
fost voci care s-au pronunţat împotriva acestor ordonanţe, relatează Andreea Dumitrescu. Aurelia Cristea, fost
deputat PSD şi ministru în guvernul Ponta, şi-a dat demisia din partid în urma adoptării acestei ordonanţe. Era
membru din 1996 în PSD. GovITHub, grupul de tineri care, în 2016, s-a alăturat Guvernului pentru a ajuta la sistemele
informatice, şi-a încheiat parteneriatul cu Executivul.ORA 11:00 Liberalii au strâns deja semnăturile necesare pentru
a depune o moţiune de cenzură. O vor face chiar astăzi la Birourile Permanente din cadrul sesiunii ordinare a
Parlamentului, care începe astăzi. Raluca Turcan a spus că se bazează pe solidaritatea întregii opoziţii pentru acest
demers şi că va discuta şi cu cei de la UDMR şi cu cei din grupurile minorităţilor naţionale pentru a sprijini moţiunea.
Făcea apel la toţi parlamentarii de bună credinţă să o voteze. Se arăta optimistă în privinţa succesului acestui
demers.Opoziţia a luat în calcul chiar şi demisia în bloc din Parlament, însă din punct de vedere procedural este
foarte dificil ca prin această demisie să se ajungă la alegeri anticipate, a transmis corespondentul TVR Andreea
Dumitrescu de la Palatul Parlamentului."Întregul guvern PSD-ALDE trebuie să demisioneze. Acest guvern trebuie să
plătească pentru faptele săvârşite şi ar trebui să intrăm în alegeri anticipate. Dacă Guvernul nu va demisiona PNL
depune astăzi moţiune de cenzură", a spus, miercuri, liderul PNL. VIDEO Liberalii depun moțiune de cenzură Raluca
Turcan a scris pe Facebook: "la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană şi aproape 100 de ani de la Marea Unire,
un partid câştigă alegerile şi guvernează fără pic de ruşine, pentru hoţi."La rândul său, preşedintele Uniunii Salvaţi
România, Nicuşor Dan, a afirmat că PSD şi aliaţii lor au trecut linia roşie, referitor la ordonanţa adoptată de Guvern.
VIDEO Corespondentul TVR Andreea Dumitrescu, de la Palatul Parlamentului. Ediţie Specială ora 09:00. Pe ordinea
de zi a şedinţei Birourilor Permanente reunite este şi scrisoarea preşedintelui Klaus Iohannis care iniţiază procedurile
pentru un referendum, prin care vrea să consulte cetăţenii cu privire la lupta anticorupţie - demers iniţiat în
contextul acestor ordonanţe.Scrisoarea preşedintelui a fost trimisă către Comisiile Juridice reunite. Ele au termen 7
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zile pentru a da un aziv, urmând ca apoi plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului să dea un aviz consultativ şi
urmează ulterior să se stabilească data acestui referendum.

Corporatiile romanesti si internationale din AmCham se declara impotriva OUG-ului de
modificare a Codului Penal
Sursa: http://www.iqads.ro/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 19:52:28vezi articolul
AmCham Romania, asociatie formata din peste 400 de companii mici, medii si corporatii, se impotriveste modificarii
Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin Ordonanta de Urgenta 13/2017. Organizatia a anuntat, printr-un
comunicat, ca adoptarea netransparenta a acestor acte normative transmite un puternic semnal de neincredere si
nesiguranta in plan intern si extern. Mai mult, atrage atentia ca lupta anticoruptie a contribuit la atractivitatea
Romaniei pentru investitii, iar deciziile actuale anuleaza realizarile ultimilor ani si cresc riscul de tara al Romaniei
pentru mediul de afaceri. Este deosebit de ingrijorator pentru comunitatea de afaceri si societate in general ca acte
normative cu asemenea implicatii morale, societale si economice cu efecte imediate si pe termen lung sunt adoptate
de Guvern fara respectarea unor minime cerinte privind transparenta decizionala. In opinia AmCham actele
normative adoptate submineaza statul de drept si incalca principiile fundamentale ale transparentei, stabilitatii si
predictibilitatii si indeparteaza Romania de valorile si standardele Europene. The American Chamber of Commerce
in Romania e asociatia de business si advocacy din care fac parte peste 400 de companii americane, internationale si
romanesti. Consiliul de administratie al asociatiei este format din: Ionut Simion, Country Managing Partner PwC, Jaak
Mikkel, General Manager Coca-Cola HBC, Radu Florescu, CEO Centrade Cheil, si Madeline Alexander, Audit Partner &
EU Account Leader Deloitte Romania. Printre companiile care sunt membre ale asociatiei se numara [n.r. selectia si
formatarea listei companiilor ne apartine]: Tech: Microsoft, Google, Dell Software, Hewlett-Packard, Accenture, IBM
Romania, Cisco Systems Romania, Honeywell Romania, SIVECO Romania Banking: Raiffeisen Bank, Citibank, AIG,
Provident Financial Romania Energie: General Electric International, MOL Romania Hoteluri: Athenee Palace Hilton
Hotel Bucharest, JW Marriott Grand Hotel Tutun: British American Tobacco, Philip Morris Romania Pharma:
Johnson & Johnson, Janssen Romania, Pfizer Romania, ROCHE ROMANIA Clinici: Medicover, MedLife, Regina Maria
Private Health Network FMCG: Coca-Cola Romania, McDonald's Romania, Mondelez, PepsiCo Romania, Ursus
Breweries Apparel: H&M Hennes&Mauritz Electronice: Philips Romania, Siemens, Xerox Romania Telecom:
Telekom Romania Communications, Vodafone Servicii: Uber Romania, UPS Romania Agricultura: Cargill Auto: Pirelli
Tyres Romania Media si advertising: Centrade Cheil, McCann Erickson, Discovery Romania, Procter&Gamble
Marketing Romania De asemenea, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat ca
„se teme ca modificarile aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice
bilaterale romano-germane.” Asociatie profesionala romaneasca, Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” a
anuntat ca se impotriveste modificarii Codului Penal si Codului de Procedura Penala prin OUG si a cerut retragerea
ordonantei: In comunicatul semnat de Bogdan Iuliu Hossu, presedintele sindicalistilor, asociatia se declara solidara
cu miscarea publica de protest.

Investitorii germani se declara ingrijorati de modificarile aduse Codului Penal Ultimele
anunturi
Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 15:49:25vezi articolul
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Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane.

Ziare pe net Oamenii de afaceri germani sunt îngrijoraţi de adoptarea OUG privind legea
graţierii şi modificarea Codurilor Penale: România își slăbește astfel poziția sa ca
amplasament investițional de încredere
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
01.02.2017 16:22:40vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marţi noapte, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane, se arată
într-un comunicat de presă remis redacţiei RL. Modificările aduse Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin
Ordonanță de Urgență,a doptată marţi în regim de urgenţă, pune, în opinia companiilor germane din România, sub
semnul întrebării voința noului Executiv de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a
principiilor statului de drept și...

Ziare pe net AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact
negativ asupra relațiilor economice româno-germane
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
01.02.2017 16:22:53vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane și transmit un
semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani. Sursa : "Modificările aduse ieri Codului penal și Codului de
procedură penală prin ordonanță de urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a principiilor
statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra...

AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relațiilor economice româno-germane
Sursa: http://www.infoziare.ro/
Keywords:
01.02.2017 16:41:56vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane și transmit un
semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani.

Nemţii avertizează că modificarea Codului penal ar putea afecta relaţia cu România
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Germania
01.02.2017 16:44:04vezi articolul
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Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupţiei. O limitare a principiilor
statului de drept şi pericolul reapariţiei corupţiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării economice a
ţării. Aceste acţiuni transmit un puternic semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani şi pot influenţa
negativ strânsele relaţii economice dintre România şi Germania", se menţionează într-un comunicat al AHK România.
Potrivit reprezentanţilor investitorilor germani, România este în pericol de a-şi pierde imaginea pozitivă, "recâştigată
cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România îşi slăbeşte astfel poziţia sa ca
amplasament investiţional stabil şi de încredere, mai cu seamă în contextul politic delicat la nivel global", se
precizează în comunicat. Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a anunţat marţi seara că Executivul a adoptat o
ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. "Cel de-al
treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi - este vorba de ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă,
am făcut şi am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către
Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România) este reprezentanţa oficială a economiei germane şi, totodată, cea mai mare cameră de comerţ bilaterală
din România. Înfiinţată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme-membre şi oferă companiilor o
platformă importantă pentru networking, schimb de informaţii şi experienţe. Prin serviciile pe care le oferă şi prin
evenimentele pe care le organizează, susţine activ companiile germane la intrarea lor pe piaţa românească şi este
totodată partener al firmelor româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în
implementarea sistemului dual de învăţământ după model german şi a înfiinţat platforma atât GreenTech Econet
România, cât şi o Curte Permanentă de Arbitraj.

Oamenii de afaceri germani sunt îngrijoraţi de adoptarea OUG privind legea graţierii şi
modificarea Codurilor Penale: România își slăbește astfel poziția sa ca amplasament
investițional de încredere
Sursa: http://www.ziar.com/
Keywords:
01.02.2017 16:51:37vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marţi noapte, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane, se arată
într-un comunicat de presă remis redacţiei RL. ...

Nemţii avertizează că modificarea Codului penal ar putea afecta relaţia cu România
Sursa: http://www.ziar.com/
Keywords:
01.02.2017 16:53:15vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani.
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Nemţii avertizează că modificarea Codului penal ar putea afecta relaţia cu România
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
01.02.2017 17:20:12vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani.

Ziare pe net Reacția INVESTITORILOR germani din România la modificarea Codului penal.
De ce SE TEM companiile nemțești
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
01.02.2017 17:42:03vezi articolul
Reacția INVESTITORILOR germani din România la modificarea Codului penal. De ce SE TEM companiile nemțești
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
„O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte...

'Modificarile aduse Codului penal vor avea impact negativ asupra relatiilor bilaterale
romano-germane' Ultimele anunturi
Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 17:47:58vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana ('AHK Romania') se teme ca modificarile aduse Codului penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane, potrivit unui
comunicat de presa trimis Redactiei.

AHK Romania: Modificarile aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra
relatiilor economice romano-germane
Sursa: http://www.banknews.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
01.02.2017 18:02:40vezi articolul
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile aduse Codului penal,
adoptate marti, vor avea un impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane si transmit un
semnal de nesiguranta in randul investitorilor germani. Sursa foto: Facebook "Modificările aduse ieri Codului penal și
Codului de procedură penală prin ordonanță de urgență pune, în opinia companiilor germane din România, sub
semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. O limitare a
principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltării
economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani și pot
influența negativ strânsele relații economice dintre România și Germania", se menționează într-un comunicat al AHK
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România, remis, miercuri, AGERPRES. Potrivit reprezentanților investitorilor germani, România este în pericol de a-și
pierde imaginea pozitivă, "recâștigată cu greu în ultimul an". "Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât România
își slăbește astfel poziția sa ca amplasament investițional stabil și de încredere, mai cu seamă în contextul politic
delicat la nivel global", se precizează în comunicat. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a anunțat marți seara că
Executivul a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de
procedură penală. "Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi — este vorba de ordonanța de urgență
pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această
ordonanță de urgență, am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (...) trebuiau să fie
implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache. Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și, totodată, cea mai mare
cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firmemembre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin
serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, susține activ companiile germane la intrarea
lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. AHK România
se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma atât
GreenTech Econet România, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Sursa: Agerpress

Ziare pe net AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact
negativ asupra relaţiilor economice româno-germane
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
01.02.2017 18:44:21vezi articolul
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marţi, vor avea un impact negativ asupra relaţiilor economice bilaterale româno-germane şi transmit un
semnal de nesiguranţă în rândul investitorilor germani. "Modificările aduse ieri Codului penal şi Codului de
procedură penală prin ordonanţă de urgenţă pune, în opinia companiilor germane din România, sub semnul
întrebării voinţa noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta...

Ziare pe net AHK România îngrijorată de modificările aduse Codului Penal
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
01.02.2017 20:49:42vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate marți, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției.
O limitare a principiilor statului de drept și pericolul reapariției corupției vor avea evidente efecte negative asupra
dezvoltării economice a țării. Aceste acțiuni transmit un puternic...

Oamenii de afaceri germani sunt ingrijorati de adoptarea OUG privind legea gratierii si
modificarea Codurilor Penale: Romania iși slabește astfel poziția sa ca amplasament
investițional de incredere 721317
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Sursa: http://www.ultimelestiri.com/
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 22:22:20vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile aduse Codului Penal,
adoptate marti noapte, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale romano-germane, se arata
intr-un comunicat de presa remis redactiei RL. ...

＃revistacariere Investitorii germani îngrijorați de modificările aduse Codului Penal
Camera ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Revista-CARIERE/366953878645
Keywords:
01.02.2017 17:05:00vezi articolul
＃revistacariere Investitorii germani îngrijorați de modificările aduse Codului Penal Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal, vor avea impact negativ asupra
relațiilor economice bilaterale româno-germane.

PRESIUNI DIN AFARA ȚĂRII. GLOBALIȘTII GERMANI SAR ȘI EI ÎN ...
Sursa: http://www.facebook.com/FluierulRomania/
Keywords:
01.02.2017 18:07:27vezi articolul
PRESIUNI DIN AFARA ȚĂRII. GLOBALIȘTII GERMANI SAR ȘI EI ÎN FAVOAREA REȚELEI PROGRESISTO-SOROȘIȘTE DE LA
NOI: AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra relațiilor economice
româno-germane http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=952897&title=presiuni-din-afara-tariiglobalistii-germani-sar-si-ei-in-favoarea-retelei-progresisto-sorosiste-de-la-noi-ahk-romania-modificarile-adusecodului-penal-ar-putea-avea-impact-negativ-asupra-relatiilor-economice-romano-germane PRESIUNI DIN AFARA
ȚĂRII. GLOBALIȘTII GERMANI SAR ȘI EI ÎN FAVOAREA REȚELEI PROGRESISTO-SOROȘIȘTE DE LA NOI: AHK România:
Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra relațiilor economice româno-germane system-pr PRESIUNI DIN AFARA ȚĂRII. GLOBALIȘTII GERMANI SAR ȘI EI ÎN FAVOAREA REȚELEI PROGRESISTOSOROȘIȘTE DE LA NOI: AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra relațiilor
economice româno-germane, fluierul, știri, stiri, articole, revista presei, politică, politica, ec...

Oamenii de afaceri germani, ÎNGRIJORAȚI de modificările Codului Penal Oamenii ...
Sursa: http://www.facebook.com/puterea
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 16:55:03vezi articolul
Oamenii de afaceri germani, ÎNGRIJORAȚI de modificările Codului Penal Oamenii de afaceri germani, ÎNGRIJORAȚI de
modificările Codului Penal Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) se teme ca modificarile
aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane,
se arata intr-un comunicat de presa....
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme ...
Sursa: http://www.facebook.com/ziarulprofit
Keywords:
01.02.2017 17:23:38vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului penal,
adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane și transmit un
semnal de nesiguranță în rândul investitorilor germani."Modificările aduse ieri Codului penal și Codului de procedură
penală prin ordonanță de urgență pune, în opinia companiilor germane … Specialiştii avertizează: Modificările aduse
Codului Penal, impact negativ asupra economiei Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se
teme că modificările aduse Codului penal, adoptate marți, vor avea un impact negativ asupra relațiilor economice
bilaterale româno-germane și transmit un semnal de nesiguranță în CITESTE TOT ...

#romanianews German investors react to the controversial changes approved by ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Business-Review/90107703284
Keywords: AHK Romania
01.02.2017 17:35:35vezi articolul
#romanianews German investors react to the controversial changes approved by the government led by Sorin
Grindeanu German investors worried about the controversial changes to Romania's Criminal Code The RomanianGerman Trade Chamber (AHK Romania) is worried that the changes brought to the Criminal Code. The associations
claimed this controversial amendments could have a negative impact on the bilateral Romanian-German economic
relations. "The changes brought by the Criminal Code and th

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme ...
Sursa: http://www.facebook.com/agentiarador
Keywords:
01.02.2017 18:21:15vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal,
adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane. Modificările aduse
ieri Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin Ordonanță de Urgență pune, în opinia companiilor germane
din România, sub semnul întrebării voința noului Guvern de a continua fără compromisuri lupta împotriva corupției. [
289 more words ] http://www.rador.ro/2017/02/01/ahk-romania-ingrijorata-de-modificarile-aduse-codului-penal/
AHK România îngrijorată de modificările aduse Codului Penal Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK
România) se teme că modificările aduse Codului Penal, adoptate ieri, vor avea impact negativ asupra relațiilor
economice bilaterale româno-germane.…

AHK ROMÂNIA: "Modificările aduse Codului penal vor avea impact negativ ...
Sursa: http://www.facebook.com/BURSAziarul
Keywords:
01.02.2017 17:50:01vezi articolul
AHK ROMÂNIA: "Modificările aduse Codului penal vor avea impact negativ asupra relaţiilor bilaterale românogermane" --> http://bursa.ro/l/65rz9
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Revista-CARIERE/366953878645
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se teme că modificările aduse Codului Penal, vor
avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale româno-germane #revistacariere Investitorii germani
îngrijorați de modificările aduse Codului Penal Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) se
teme că modificările aduse Codului Penal, vor avea impact negativ asupra relațiilor economice bilaterale românogermane.

AHK România: Modificările ar putea avea impact negativ asupra relaţiilor ...
Sursa: http://twitter.com/EurActivRomania/
Keywords:
01.02.2017 14:54:07vezi articolul
AHK România: Modificările ar putea avea impact negativ asupra relaţiilor economice româno-germane…
https://t.co/bBuc9pVv2L

AHK ROMÂNIA: "Modificările aduse Codului penal vor avea impact negativ ...
Sursa: http://twitter.com/ZiarulBURSA/
Keywords:
01.02.2017 15:50:15vezi articolul
AHK ROMÂNIA: "Modificările aduse Codului penal vor avea impact negativ asupra relaţiilor bilaterale românogermane"l https://t.co/Kz0kftK6j2

AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact ...
Sursa: http://twitter.com/ProfitInfo_ro/
Keywords:
01.02.2017 17:16:48vezi articolul
AHK România: Modificările aduse Codului Penal ar putea avea impact negativ asupra relațiilor economice ro ... https://t.co/oT3pSiZndR
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