Iohannis acuză guvernanţii de degringoladă fiscală: Modificările aduse Codului Fiscal au fost
contestate de aproape toată lumea
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În discursul susţinut în faţa oamenilor de afaceri, preşedintele Klaus Iohannis a criticat dur măsurile fiscale
adoptate de fostul Guvern, arătând că reintroducerea supraaccizei la carburanţi, preluarea dividendelor
suplimentare de la companiile de stat şi transferul contribuţiilor au provocat haos. Guvernul a avut politici
fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc care au dus la degringoladă fiscală, ceea ce arată că guvernanţii
nu sunt preocupaţi de starea economiei, a declarat preşedintele României în faţa oamenilor de
afaceri. Prezent la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, şeful statului
a spus că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă calitatea
politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor politici. În
acest context, al unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li s-a
adăugat "degringolada fiscală", ceea ce demonstrează cu prisosinţă lipsa interesului guvernanţilor de a
asigura predictibilitatea economică.
"În anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere
record în Uniunea Europeană. (...) În ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană,
Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscalbugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente,
Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare asupra
carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul
unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună
dreptate, sistematic", a spus şeful statului în faţa oamenilor de afaceri.
Noul Guvern trebuie să asigure
stabilitatea economică a României
Din acest motiv, preşedintele a avertizat că pentru anul 2018, "este
evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice". El a dat
asigurări că este la curent cu preocupările şi dificultăţile pe care mediul de afaceri le întâmpină. "În acest
sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi măsuri hazardate,
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a declarat şeful statului.
Măsurile fiscale propuse
sau adoptate în 2017 au fost extrem de controversate Guvernul a propus şi chiar implementat în 2017 o
serie de măsuri fiscale extrem de controversate, precum introducerea supraaccizei la carburanţi, split TVA,
perceperea unor dividende suplimentare de la companiile de stat, transferul contribuţiilor de la angajator la
angajat etc. Efectele nu s-au lăsat mult timp aşteptate: introducerea supraaccizei a crescut nu doar
preţurile la pompă, deşi Tăriceanu spunea că nu a observat acest lucru, ci şi preţurile produselor
alimentare şi non-alimentare. Pe de altă parte, din cauza dividendelor suplimentare percepute de stat,
multe companii profitabile au rămas fără bani de investiţii. De asemenea, split TVA a fost vehement
contestat de mediul de afaceri, ca şi transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, faţă de această
ultimă măsură, deja aplicată, depunându-se numeroase amendamente asupra cărora comisiile
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parlamentare urmează să se pronunţe.
citeste totul despre: iohannis modificari cod fiscal transfer
contributii dividende suplimentare split tva degringolada fiscala
Iohannis: Guvernul sa nu pericliteze dezvoltarea Romaniei. Voi solicita consultari cu cei
responsabili
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Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente si
masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung,
subliniaza presedintele Klaus Iohannis, care vrea consultari cu cei responsabili si garantii de stabilitate.
Afirmatiile au fost facute in cadrul unei alocutiuni pe care presedintele Klaus Iohannis a sustinut-o joi seara,
la Palatul Parlamentului, cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie RomanoGermana. Presedintele a subliniat in discursul sau, ca "economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie
sa intelegem ca performanta durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si pe termen lung". In context, seful statului a
reamintit ca Germania este in prezent primul partener comercial al Romaniei, in ultimii ani relatiile
crescand, in medie, cu circa 10% anual, si a precizat ca anul 2017 a reprezentat "un nou varf istoric, atat in
ceea ce priveste totalul schimburilor comerciale, cat si in privinta exporturilor romanesti pe piata germana,
care s-au ridicat in primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde de euro". De asemenea, Germania se afla
pe locul 2 in topul investitorilor straini in Romania, prin investitiile directe de aproape 9,5 miliarde de euro,
fiind esential sa intelegem ca "investitiile straine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru
antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite de afaceri si modele de management performant", a
subliniat Klaus Iohannis. Presedintele a reamintit cresterea record a economiei Romaniei anul trecut, dar a
adaugat si ca "aceste cifre nu reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de
afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici". Klaus Iohannis a criticat "politicile fiscale
imprudente" adoptate de guvern in ultimul an, precum si "masurile ad-hoc", dintre care a mentionat
"reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an", dar si "degringolada fiscala". "Va
asigur ca sunt la curent cu preocuparile si dificultatile pe care mediul de afaceri le intampina. In acest sens,
voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii
decidentilor politic ...citeste mai departe despre "" pe

Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc, a fost degringoladă
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La recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Klaus Iohannis a declarat că
în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă calitatea politicilor
economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor politici, că în contextul
unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li s-a adăugat
„degringolada fiscală”. În opinia sa, aceasta demonstrează „lipsa oricărei preocupări din partea
guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă”. Şeful statului a
spus că va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garanţii de stabilitate şi „să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României”. „În anul
2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii,
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şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele
mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi
suplimentare pentru decidenţii anului 2018”, a afirmat Iohannis. El a remarcat că situaţia bugetară a anului
2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în
PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori, adăugând că nu este suficient ca bugetul să prevadă
doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija
domenii cheie, precum infrastructura. „În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea
Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea
cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale
imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare
asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul
unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună
dreptate, sistematic”, a spus şeful statului în faţa oamenilor de afaceri. Din acest motiv, preşedintele a
avertizat că pentru anul 2018, „este evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra mediului de afaceri,
care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii
măsurilor economice”. El a dat asigurări că este la curent cu preocupările şi dificultăţile pe care mediul de
afaceri le întâmpină. „În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare
dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen
lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor
economice, astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor”, a declarat şeful statului.
AHK celebrated the New Year in the presence of more than 850 guests: Only a strong business
community can create unity
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The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) has celebrated on Thursday
evening, along with more than 850 guests, the beginning of a new year. The theme of the event – Unity
through Community – aimed to show that only a strong community can create unity. This was mentioned
also by the honorary guest of the evening, the Romanian President, Mister Klaus Iohannis, who pointed out
in his speech that this theme fits perfectly with the requirements of a long-term approach, in favor of
consolidating a strong business community, able to capitalize the opportunities of the future, because
“sustainable performance doesn’t mean only short-term benefits, but also obtaining economic
achievements by a constant and long-term manner”. But they can be achieved only in a predictable and
stable environment. Therefore, attention must be oriented to the business environment “which has recently
faced the most unnatural challenges in terms of the quality and predictability of the economic measures”.
He also said that he wants a healthy economy, which benefits from a “responsible government and
predictable policies, so that the today’s benefits will not be illusory tomorrow, or they will impose unjustified
costs for the future generations”. The President assured the businessmen who were present at the event
that he is informed on the concerns and difficulties which the business sector is facing, and in this respect,
he will draw the Government’s attention on the responsibility of the political decision makers to ensure,
above everything, Romania’s economic stability,” a press release issued by AHK informs. The President of
the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry, Dragos Anastasiu, also spoke about the
businessmen’s frustrations, the lack of predictability and of trust. The solutions should also be provided by
the business environment. In this respect, AHK Romania has created, in its 15 years of existence, a strong
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community attempting to influence political decisions by a positive manner, but “everyone has to get
involved, this is how we will create unity” Anastasiu stated. The Ambassador of the Federal Republic of
Germany, His Excellency Cord Meier-Klodt (photo) , spoke about the opportunities and the challenges he
met in his trips across the country, finding that a higher level of involvement is needed in the whole country,
not only in the privileged regions. German companies have made a long-term commitment to this end in
Romania, wishing to contribute to prosperity, offering future perspectives, trust-based partnerships and
stable jobs. But of course, to achieve this goal, they need political decision-making transparency, a stable
legal framework and predictability, especially in terms of fiscal policies. There are also other two important
issues, and they can be solved especially since the German companies are providing their entire support:
infrastructure and workforce. “Roads, railways, airports, on the one hand, and the liberalization of the
labour market, professional education, on the other hand. It’s that simple, and it’s achievable. It’s just a
matter of wishing and doing” the Ambassador stated.
About the Romanian-German Chamber of
Commerce and Industry The Romanian-German Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) is
the official representative office of the German economy, and also the largest bilateral Chamber of
Commerce in Romania. Along with the German Chambers of Commerce (IHK), AHK Romania belongs to
the global network of the bilateral German Chambers of Commerce, joint under the Association of German
Chambers of Commerce and Industry (DIHK). The Romanian-German Chamber of Commerce and
Industry, established in 2002, includes more than 600 member companies and provides the companies
with an important networking platform, and exchange of information and experience. By the provided
services and the organized events, AHK Romania is actively supporting German companies since they
enter the Romanian market, also being a partner of the Romanian companies who are interested in the
German market. In Romania, AHK is actively involved in the implementation of the dual educational
system, according to the German model, and it established the GreenTech econet Romania platform and a
Standing Court of Arbitration. President Iohannis: Future Gov’t mustn’t endanger fiscal sustainability; I’ll
ask for consultations President Klaus Iohannis on Thursday said that he will draw the attention of the
future government not to endanger the fiscal sustainability through “imprudent policies and hazardous
measures” and announced that he will have talks with the government in this respect and ask for
consultations with those in charge in the area of economic policies. “For 2018, is obvious that the attention
must be placed on the business environment, which has been recently confronted with the most unnatural
challenges in terms of the economic measures quality and predictability. I assure you I am updated on the
concerns and difficulties that the business environment is facing. In this respect, I will draw the new
government’s attention as well, same as I have done each time, on the responsibility of the political
decision-makers to above all ensure Romania’s economic stability. The future government must
understand how important it is not to endanger through imprudent policies and hazardous measures the
fiscal sustainability and Romania’s long-term development potential. In this respect, I will discuss with the
new government and ask for consultations with those in charge in the area of economic policies so that
there are guarantees of stability from the government,” the head of state said at the reception organised at
Parliament by the Romanian-German Chamber of Commerce and Industry. He showed he wants a health
economy, benefiting from a “responsible governance with predictable policies, so that today’s benefits don’t
become illusory tomorrow or impose undeserved costs for the future generations.” “I hope that, through
good-faith, transparency and open dialogue with the political decision makers, the business environment
will manage to support its priorities and consolidate its achievements,” Iohannis said. President Iohannis
pointed out that in 2017 Romania’s economy registered a record growth rate in the European Union,
however these figures, unfortunately, don’t reflect the quality of the economic policies, the progress of the
business environment being rather obtained in spite of these policies. “The macroeconomic picture doesn’t
lack risks in an economic and financial area, risks which mean additional responsibilities for the decisionmakers in 2018,” the head of state said. He gave as example the fact that the budget situation in 2017
shows that the descending trend continues in the area of public investment, through the diminution of the
share in the GDP of the capital expenses compared to the previous years and highlights that it is not
enough for the budget to provide “only on paper investment allocations, but the investments must be made,
in order not to neglect key-areas, such as infrastructure.” “At the same time, in spite of a record economic
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growth in the European Union, the government, or to put it better, the successive governments
encountered difficulties in ensuring the fiscal-budget framework that should observe the 3 percent of the
GDP deficit target. In the context of some imprudent fiscal policies, the government had to adopt ad-hoc
measures, namely to reintroduce the additional fuel excise, take over enhanced dividends from the stateowned companies or block some payments of the credit release authorities at the end of the year. If all
these are added the fiscal rollercoaster, on the grounds of some modifications of the Fiscal Code,
challenged by almost everyone, there results the lack of any concern from the governors to ensure the
economic predictability which the business environment rightfully invokes all the time,” Iohannis said. On
the other hand, the head of state said that Germany is currently Romania’s first economic partner.
Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc, a fost degringoladă
fiscală, nu a existat preocupare pentru predictibilitate
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La recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Klaus Iohannis a declarat că
în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă calitatea politicilor
economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor politici, că în contextul
unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să…
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Infrastructura si deficitul de forta de munca sunt doua dintre preocuparile ambasadorului Republicii
Federale a Germaniei la Bucuresti, ES Cord Meier-Klodt, pe care le-a reiterat recent, in prezenta
Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu ocazia unui eveniment organizat de Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana (AHK Romania). Tema evenimentului - „Unity through community“ (Unitate
prin comunitate) - a dorit sa arate ca doar o comunitate puternica poate crea unitate, fiind celebrata de
peste 850 de invitati. La acest lucru s-a referit si Klaus Iohannis, care a subliniat in alocutiunea sa ca
aceasta tema se inscrie perfect in exigentele unei abordari pe termen lung, in favoarea consolidarii unei
comunitati de afaceri puternice, capabile sa valorifice oportunitatile viitorului, pentru ca „performanta
durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si
pe termen lung”. Dar acestea nu pot fi obtinute decat intr-un mediu predictibil si stabil. Astfel ca atentia
trebuie sa se indrepte asupra mediului de afaceri „care s-a confruntat in ultima perioada cu provocari dintre
cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice”. Iohannis a mai aratat ca isi
doreste o economie sanatoasa, care sa beneficieze de o „guvernare responsabila si de politici predictibile,
astfel incat beneficiile de astazi sa nu devina iluzorii maine sau sa impuna costuri nemeritate pentru
generatiile viitoare". Presedintele a dat asigurari oamenilor de afaceri prezenti ca este la curent cu
preocuparile si dificultatile pe care mediul de afaceri le intampina si in acest sens va atrage atentia si noului
Guvern asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea
economica a Romaniei. Despre frustrarile oamenilor de afaceri, lipsa de predictibilitate si de incredere a
vorbit si Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane, Dragos Anastasiu. Solutiile ar
trebui sa vina tot dinspre mediul de afaceri. In acest sens AHK Romania a creat in cei 15 ani de existenta o
comunitate puternica prin care incearca sa influenteze pozitiv deciziile politice, dar „e nevoie ca fiecare sa
se implice, asa vom crea unitate”, a spus Anastasiu. La randul sau, ambasadorul Republicii Federale a
Germaniei, ES Cord Meier-Klodt, s-a referit la sansele si provocarile pe care le-a intalnit in calatoriile sale
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prin tara, constatand ca este nevoie de mai multa implicare in intreaga tara, nu doar in regiunile privilegiate.
Si inca doua aspecte sunt foarte importante si acestea pot fi rezolvate, mai ales ca exista tot sprijinul din
partea companiilor germane: infrastructura si forta de munca. „Drumuri, sine, aeroporturi pe de o parte,
liberalizarea pietei muncii, invatamant profesional pe de alta parte. Atat de simplu si totul realizabil. Trebuie
doar sa se doreasca, dar mai ales sa se faca”, a spus ambasadorul Germaniei.
Klaus Iohannis: Guvernul nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală
Sursa: http://www.ziarulprahova.ro/
Keywords:
27.01.2018 00:10:51vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin „politici imprudente şi măsuri hazardate” şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi că va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. „Pentru
anul 2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima
perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă
asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens,
voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor”, a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. El a arătat că îşi doreşte o economie
sănătoasă, care să beneficieze de o „guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât
beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile
viitoare”. „Sper că, prin bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri
va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să îşi consolideze realizările”, a afirmat şeful statului. Preşedintele
Iohannis a precizat că, în anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea
Europeană, însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele mediului
de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. „Tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii
anului 2018”, a spus şeful statului. El a dat ca exemplu faptul că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se
continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de
capital faţă de anii anteriori şi subliniază că nu este suficient ca bugetul să prevadă „doar pe hârtie alocări
investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum
infrastructura”. „În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul,
sau pot să spun mai bine, Guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care
să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să
adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de
dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an.
Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal
contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura
predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic”, a afirmat
Iohannis.
2. Klaus Iohannis cere noului guvern să asigure stabilitatea economică a României
Sursa: http://ziarulnational.md/
Keywords: Germania
27.01.2018 19:27:36vezi articolul
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Președintele României Klaus Iohannis a transmis că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura
stabilitatea economică a României, în cadrul unui discurs susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei
de Comerț și Industrie Româno-Germane. „Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și dificultățile pe
care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o
de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea
economică a României”, a spus joi președintele. „Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este
să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților”, a adăugat Iohannis. Redăm integral conținutul discursului șefului statului, remis de către
Administrația Prezidențială de la București: „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar 2018 foarte
bun! Excelență, domnule Ambasador, Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane, Stimați întreprinzători, Dragi invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!»
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați
comunitatea de afaceri germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră
oferă numeroase exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență,
determinare și seriozitate. În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are
regulile ei, motiv pentru care trebuie să înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe
termen scurt, care uneori se dovedesc iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe
termen lung. Tema generică a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate
– se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele
financiare ale prezentului, în favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să
valorifice oportunitățile viitorului. Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener
comercial al României. Anul 2017 reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor
comerciale, cât și în privința exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale
anului la peste 12 miliarde de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au
crescut, în medie, cu 10% anual. Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră,
ale comunității de afaceri germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel
investițional, care ridică Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe
de aproape 9,5 miliarde de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a
atras importante companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în
special, la domenii cu valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto,
industria aeronautică, infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie
prezervate și consolidate. Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare
economică a României, prin inovații și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile
străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite
de afaceri și modele de management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia
României a consemnat o rată de creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm.
Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri
fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții
anului 2018. De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în
planul investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă
nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei
creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele
succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
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rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care
mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie
să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele
mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important
este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”
3. Klaus Johannis: Mahnende Worte an künftige Regierung
Sursa: http://www.adz.ro/
Keywords:
27.01.2018 05:22:27vezi articolul
Umsichtige Wirtschaftspolitik als Kernforderung Präsident Klaus Johannis beim Neujahrsempfang der
Deutsch-Rumänischen Industrie- und Handelskammer Foto: Philipp Hochbaum Bukarest (ADZ) Staatspräsident Klaus Johannis hat die künftige Regierung zu einer umsichtigen Wirtschaftspolitik
aufgerufen. Beim Neujahrsempfang der Deutsch-Rumänischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in
Bukarest warnte er vor rumänischen und deutschen Wirtschaftsvertretern vor den Risiken, denen die
hiesige Wirtschaft weiterhin ausgesetzt sei. So habe Rumänien 2017 zwar ein Rekordwachstum innerhalb
der Europäischen Union verzeichnet. „Darüber freuen wir uns, aber die Ziffern reflektieren nicht die Qualität
der Wirtschaftspolitik“, so Johannis. Die öffentlichen Investitionen gingen zurück, und die
„aufeinanderfolgenden Regierungen“ hätten Schwierigkeiten bei der Haushaltskonsolidierung. Er werde
auch künftig die wirtschaftlichen Entwicklungen genau verfolgen. Wie im Falle der vorherigen Regierungen
wolle er auch deren Nachfolger darauf hinweisen, nicht durch leichtsinnige Aktionen die wirtschaftliche
Entwicklung Rumäniens aufs Spiel zu setzen: „Dafür werde ich stets das Gespräch mit der Regierung
suchen.“ Statt kurzfristiger Maßnahmen sei eine Politik vonnöten, die ein besonderes Maß an
Vorhersehbarkeit garantiere, forderte der Präsident. AHK-Präsident Dragoş Anastasiu zeigte sich auf dem
Neujahrsempfang der Kammer froh über die wirtschaftliche Entwicklung Rumäniens, verwies aber auch auf
die Frustration angesichts der massiven Abwanderung von Arbeitskräften, mangelhafter Infrastruktur und
schlechter Planbarkeit. Wichtige Impulse zur Verbesserung müssten nun aus der Wirtschaft kommen.
Jeder müsse sich engagieren, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Der bundesdeutsche
Botschafter Cord Meier-Klodt lobte unterdessen das öffentliche Engagement der Kammer in den
wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen. Angesichts weiter herrschender Mängel etwa bei Transport,
Steuerpolitik und Ausbildung sei die AHK als Stimme der wirtschaftlichen Vernunft aufgetreten.
1. Om de afaceri romano-german: Suntem frustrati ca sunt 4 milioane de romani plecati in
strainatate si noi suferim de lipsa de lucratori in Romania
Sursa: http://www.stiriziare.com/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
27.01.2018 16:34:55vezi articolul
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Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK
Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane
de romani lucreaza in strainatate.
1. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie sa pericliteze sustenabilitatea fiscala prin politici imprudente
si masuri hazardate
Sursa: http://www.9am.ro/
Keywords: Germania
26.01.2018 07:07:00vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze
sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea
discutii cu Guvernul si va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice. Mai multe
despre guvern , riscuri , klaus iohannis , sustenabilitate Testul increderii. Cat de sigur esti pe tine? INCEPE
TESTUL » Test de logica. Ai o minte brici? INCEPE TESTUL » Test de cultura cinematografica. Cate replici
celebre recunosti? INCEPE TESTUL » Testul varstei psihologice. Cati ani ai in realitate? INCEPE TESTUL
» Cum te vad cei din jur? INCEPE TESTUL » Esti stapanul propriilor trairi? INCEPE TESTUL » Testeaza-ti
superioritatea limitelor! Cu ce roman de geniu te asemeni? INCEPE TESTUL » Cat de norocos esti?
INCEPE TESTUL » Ce masina ti se potriveste? INCEPE TESTUL » Descopera-ti calitatea suprema
INCEPE TESTUL » Quiz-uri 9AM.ro < > "Pentru anul 2018, este evident ca atentia trebuie sa fie asupra
mediului de afaceri care s-a confruntat in ultima perioada cu provocari intre cele mai nefiresti in planul
calitatii si predictibilitatii masurilor economice. Va asigur ca sunt la curent cu preocuparile si dificultatile cu
care mediul de afaceri le intampina. In acest sens, voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o
de fiecare data, asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea
economica a Romaniei. Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze prin
politici imprudente si masuri hazardate sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe
termen lung. In acest sens, voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili in sfera
politicilor economice astfel incat sa existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor" , a spus seful
statului, la receptia organizata la Parlament, de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. El a
aratat ca isi doreste o economie sanatoasa, care sa beneficieze de o "guvernare responsabila si de politici
predictibile, astfel incat beneficiile de astazi sa nu devina iluzorii maine sau sa impuna costuri nemeritate
pentru generatiile viitoare". "Sper ca, prin buna-credinta, transparenta si dialog deschis cu decidentii politici,
mediul de afaceri va reusi sa isi sustina prioritatile si sa isi consolideze realizarile", a afirmat seful statului.
Iohannis: Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri Presedintele Iohannis a precizat ca, in anul 2017,
economia Romaniei a consemnat o rata de crestere record in Uniunea Europeana, insa aceste cifre nu
reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obtinute mai
degraba in ciuda acestor politici, scrie Agerpres . "Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri in plan
economic si financiar, riscuri care inseamna responsabilitati suplimentare pentru decidentii anului 2018", a
spus seful statului. El a dat ca exemplu faptul ca situatia bugetara a anului 2017 arata ca se continua
trendul descrescator in planul investitiilor publice, prin diminuarea ponderii in PIB a cheltuielilor de capital
fata de anii anteriori si subliniaza ca nu este suficient ca bugetul sa prevada "doar pe hartie alocari
investitionale, ci trebuie ca investitiile sa fie si realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum
infrastructura". "In acelasi timp, in ciuda unei cresteri economice record in Uniunea Europeana, Guvernul,
sau pot sa spun mai bine, Guvernele succesive au avut dificultati in asigurarea cadrului fiscal-bugetar care
sa respecte tinta de deficit de 3% din PIB. In contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa
adopte masuri ad-hoc, si anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de
dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an.
Daca la toate acestea adaugam si degringolada fiscala, pe fondul unor modificari ale Codului Fiscal
contestate de aproape toata lumea, rezulta lipsa oricarei preocupari din partea guvernantilor de a asigura
predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca, pe buna dreptate, sistematic" , a afirmat
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Iohannis. Pe de alta parte, seful statului a afirmat ca Germania este, in prezent, primul partener comercial
al Romaniei.
2. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru viitorul Guvern
Sursa: http://www.money.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:01:25vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis spune că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura stabilitatea
economică a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei
de Comerț și Industrie Româno-Germane. „ Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și dificultățile pe
care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o
de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea
economică a României”, a spus președintele. „ Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să
nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților”, a adăugat Iohannis.
3. O altă instituţie a statului român a intrat în vizorul aleşilor pentru a fi POLITIZATĂ!
Sursa: http://www.money.ro/
Keywords:
26.01.2018 11:55:28vezi articolul
112 parlamentari sociali democraţi vor să modifice modul în care sunt aleşi membrii instituţiei, inclusiv
preşedintele. Practic, aleşii vor să decidă ei cine conduce autoritatea de concurenţă. Prin proiectul depus la
Camera Deputaţilor, parlamentarii PSD vor ca plenul Senatului să propună doi dintre membrii Consiliului
Concurenţei - vicepreşedintele şi un consilier de concurenţă. Deputaţii ar urma să decidă cine este cel care
va conduce instituţia şi să aleagă încă doi consilieri. Aleşii spun că o astfel de schimbare a modului în care
sunt aleşi şefii Consiliului Concurenţei ar elimina posibilitatea apariţiei unor conflicte de interese. Acum,
şefii Consiliului Concurenţei sunt numiţi de Guvern la propunerea Colegiului Consultativ, organism din care
fac parte oameni de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic, dar şi autorităţi care apără drepturile
consumatorilor. În expunerea de motive parlamentarii spun că aşa “se creează posibilitatea apariţiei de
grave conflicte de interese, deoarece reprezentanţii firmelor care fac parte din acest organ consultativ pot
să facă oricând obiectul unei investigaţii ale Consiliului Concurenţei, iar concluziile anchetelor ar putea fi
influenţate de aceştia”. Printre cei care fac acum parte din Colegiul Consultativ se numără: Steven van
Groningen, preşedintele Patronatului Bancar din România şi şeful Raiffeisen Bank, Mihai Bogza,
reprezentantul Investitorilor din România sau Radu Merica, fost preşedinte al Camerei de Comerţ RomânoGermane. Chiar dacă îl are pe Steven van Groningen în Colegiul Consultativ, Raiffeisen Bank nu a scăpat
nici de investigaţiile Consiliului Concurenţei, ultima deschisă chiar anul trecut, şi nici de amenzi. În 2010 a
fost sancţionată cu peste 14 milioane de lei de autoritatea de concurenţă pentru oferirea de informaţii
inexacte legate de atacul speculativ asupra leului din octombrie 2008, cu puţin timp înainte de declanşarea
crizei economice în România. Tribunalul Bucureşti prin decizie definitivă a redus, în 2012, această amendă
la 8 milioane de lei. În plus, în expunerea de motive parlamentarii critică prezenţa unor cetăţeni străini în
organismul consultativ, o anomalie pe care vor să o elimine. “Având în vedere importanţa acestei instituţii
pentru economia de piaţă, este normal ca cei cu putere de decizie să fie cetăţeni români, care să cunoască
temeinic realităţile României”, se arată în documentul citat. Mandatul actualului preşedinte al Consiliului
Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, se termină în martie 2020.
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6. Iohannis: Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României
Sursa: http://ampress.ro/
Keywords:
26.01.2018 08:11:29vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Parlamentului, o alocuțiune cu prilejul recepției
organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. „…Pentru anul 2018, este evident că
atenția trebuie să se orienteze asupra mediului de afacericare s-a confruntat în ultima perioadă cu
provocări dintre cele mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt
la curent cu preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage
atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de
a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât
de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și
potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi
solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de
stabilitate din partea guvernanților. Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă, care
să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi să nu
devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările”, a spus președintele, potrivit Administrației Prezidențiale.
Aurelia Apostol, AMPress
Klaus Iohannis: Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin
politici imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala
Sursa: http://www.hotnews.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:04:51vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca viitorul guvern "trebuie sa inteleaga cat de important este sa
nu pericliteze, prin politici imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de
dezvoltare al Romaniei pe termen lung", precizand ca va purta discutii cu acest cabine "astfel incat sa
existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor". "(...) voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am
facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice,
stabilitatea economica a Romaniei", a spus seful statului, in cadrul unei receptii organizate de Camera de
Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a afirmat ca, desi in 2017 economia a inregistrat o
crestere record in Uniunea Europeana, cifrele nu reflecta "calitatea politicilor economice" iar "progresele
mediului de afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici". Acesta a notat ca "tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri in plan economic si financiar, riscuri care inseamna responsabilitati
suplimentare pentru decidentii anului 2018", invocand trendul descrescator in planul investitiilor publice,
prin diminuarea ponderii in PIB a cheltuielilor de capital fata de anii anteriori. "In acelasi timp, in ciuda unei
cresteri economice record in Uniunea Europeana, Guvernul, sau pot sa spun mai bine, guvernele
succesive au avut dificultati in asigurarea cadrului fiscal-bugetar care sa respecte tinta de deficit de 3% din
PIB. In contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc, si anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an", a subliniat Klaus Iohannis. "Daca
la toate acestea adaugam si degringolada fiscala, pe fondul unor modificari ale Codului Fiscal contestate
de aproape toata lumea, rezulta lipsa oricarei preocupari din partea guvernantilor de a asigura
predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca, pe buna dreptate, sistematic. Pentru anul
2018, este evident ca atentia trebuie sa se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat in
ultima perioada cu provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor
economice", a aratat el. Seful statului a subliniat in acest discurs importanta investitiilor straine, care "nu
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sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite de afaceri si
modele de management performant". de R.M. HotNews.ro

7. Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul recepției
organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
Sursa: http://www.presidency.ro/
Keywords: Germania
26.01.2018 00:03:53vezi articolul
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Vă
prezentăm în continuare textul alocuțiunii: „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar 2018 foarte bun!
Excelență, domnule Ambasador, Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane, Stimați întreprinzători, Dragi invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!»
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați
comunitatea de afaceri germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră
oferă numeroase exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență,
determinare și seriozitate. În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are
regulile ei, motiv pentru care trebuie să înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe
termen scurt, care uneori se dovedesc iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe
termen lung. Tema generică a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate
– se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele
financiare ale prezentului, în favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să
valorifice oportunitățile viitorului. Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener
comercial al României. Anul 2017 reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor
comerciale, cât și în privința exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale
anului la peste 12 miliarde de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au
crescut, în medie, cu 10% anual. Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră,
ale comunității de afaceri germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel
investițional, care ridică Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe
de aproape 9,5 miliarde de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a
atras importante companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în
special, la domenii cu valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto,
industria aeronautică, infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie
prezervate și consolidate. Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare
economică a României, prin inovații și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile
străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite
de afaceri și modele de management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia
României a consemnat o rată de creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm.
Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri
fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții
anului 2018. De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în
planul investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă
nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei
creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele
succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume
12

reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care
mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie
să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele
mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important
este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”
8. Președintele Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri adhoc, a fost DEGRINGOLADĂ FISCALĂ
Sursa: http://www.ziarulunirea.ro/
Keywords:
26.01.2018 17:00:10vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 25 ianuarie, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu
reflectă calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida
acestor politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc
cărora li s-a adăugat „degringolada fiscală”. În opinia sa, aceasta demonstrează „lipsa oricărei preocupări
din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă”.
Iohannis a spus că va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garanţii de stabilitate şi „să nu pericliteze,
prin politici imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al
României”. „În anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea
Europeană. Asta ştim cu toţii, şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor
economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. in acest
motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă
responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018”, a afirmat Iohannis, citat de news.ro. El a
remarcat că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor
publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori, adăugând că nu este
suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. „În acelaşi timp, în ciuda unei
creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele
succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care
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mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic”, a spus Klaus Iohannis în faţa oamenilor de
afaceri. Din acest motiv, preşedintele a avertizat că pentru anul 2018, „este evident că atenţia trebuie să se
orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai
nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice”.
9. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie sa pericliteze sustenabilitatea fiscala. Voi discuta cu
Executivul si voi solicita consultari
Sursa: http://www.news20.ro/
Keywords: Germania
26.01.2018 00:57:07vezi articolul
"Pentru anul 2018 este evident ca atentia trebuie sa fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat in
ultima perioada cu provocari intre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice.
Va asigur ca sunt la curent cu preocuparile si dificultatile cu care mediul de afaceri le intampina. In acest
sens, voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii
decidentilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economica a Romaniei. Viitorul Guvern
trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze prin politici imprudente si masuri hazardate
sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung. In acest sens, voi discuta
cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor", a spus seful statului, la receptia organizata la
Parlament de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Discursul integral al presedintelui "Dragi
invitati,Doresc, inca de la inceput, sa transmit "La multi ani!" Camerei de Comert si Industrie RomanoGermane si felicitari pentru modul in care reusiti sa consolidati comunitatea de afaceri germana in
Romania.Sunt pe deplin convins ca roadele activitatii dumneavoastra ofera numeroase exemple de buna
practica, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecventa, determinare si seriozitate.In calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastra stiti foarte bine ca economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie sa
intelegem ca performanta durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si pe termen lung.Tema generica a
evenimentului de astazi - Unity through community, Unitate prin Comunitate - se inscrie perfect in
exigentele unei abordari pe termen lung, care sa treaca dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, in
favoarea consolidarii unei comunitati de afaceri puternice, capabile sa valorifice oportunitatile
viitorului.Doamnelor si domnilor,Germania este in prezent primul partener comercial al Romaniei.Anul 2017
reprezinta un nou varf istoric, atat in ceea ce priveste totalul schimburilor comerciale, cat si in privinta
exporturilor romanesti pe piata germana, care s-au ridicat in primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro.In ultimii ani, relatiile comerciale dintre Romania si Germania au crescut, in medie, cu 10% anual.
Aceste performante ilustreaza deopotriva si contributiile dumneavoastra, ale comunitatii de afaceri
germane din Romania, pentru care va felicit.Un alt aspect important este cel investitional, care ridica
Germania pe locul 2 in topul investitorilor straini in Romania, prin investitiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este imbucurator faptul ca, de-a lungul timpului, economia romaneasca a atras importante
companii germane, care au creat aici, in Romania, exemple de succes.Ma refer, in special, la domenii cu
valoare adaugata ridicata, precum productia de subansamble pentru industria auto, industria aeronautica,
infrastructura si IT, dar, bineinteles, si multe altele. Astfel de realizari trebuie prezervate si
consolidate.Investitiile straine sunt, fara indoiala, o veritabila sursa de modernizare economica a Romaniei,
prin inovatii si prin tehnologii de top. Este esential sa intelegem ca investitiile straine nu sunt un adversar, ci
un partener real pentru antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite de afaceri si modele de
management performant.Doamnelor si domnilor,In anul 2017, economia Romaniei a consemnat o rata de
crestere record in Uniunea Europeana. Asta stim cu totii, si ne bucuram. Insa aceste cifre nu reflecta, din
pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda
acestor politici.Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri in plan economic si financiar,
riscuri care inseamna responsabilitati suplimentare pentru decidentii anului 2018.De exemplu, situatia
bugetara a anului 2017 arata ca se continua trendul descrescator in planul investitiilor publice, prin
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diminuarea ponderii in PIB a cheltuielilor de capital fata de anii anteriori.Insa nu este suficient ca bugetul sa
prevada doar pe hartie alocari investitionale, ci trebuie ca investitiile sa fie si realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura.In acelasi timp, in ciuda unei cresteri economice record in
Uniunea Europeana, Guvernul, sau pot sa ...
10. "Voi atrage atenţia şi noului Guvern"
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/
Keywords:
26.01.2018 08:17:00vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. "Pentru anul
2018, este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima
perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă
asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens,
voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. El a precizat că îşi doreşte o economie
sănătoasă, care să beneficieze de o "guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât
beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile
viitoare". "Sper că, prin bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri
va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să îşi consolideze realizările", a mai spus şeful statului.
11. "Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze potenţialul de
dezvoltare al României"
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords: Germania
26.01.2018 01:19:54vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în această seară, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu
pericliteze sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest
sens va avea discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor
economice.
Prezent la recepţia organizată la Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, Iohannis a declarat:"Pentru anul 2018, este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de
afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi
predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care
mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de
fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea
economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin
politici imprudente şi măsuri hazardate sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe
termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera
politicilor economice astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor".
El a arătat că
îşi doreşte o economie sănătoasă, care să beneficieze de o "guvernare responsabilă şi de politici
predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate
pentru generaţiile viitoare".
"Sper că, prin bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii
politici, mediul de afaceri va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să îşi consolideze realizările", a adăugat Klaus
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Iohannis, citat de Agerpres.
Preşedintele a precizat că, în anul 2017, economia ţării noastre a
consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană, însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor
politici.
"Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care
înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a mai precizat Iohannis.
El a dat
ca exemplu faptul că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul
investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori şi
subliniază că nu este suficient ca bugetul să prevadă "doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca
investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura".
"În acelaşi
timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine,
Guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit
de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi
anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la
companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea
adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată
lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe
care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic", a afirmat Iohannis.
Pe de altă parte,
preşedintele a afirmat că Germania este, în prezent, primul partener comercial al României.
12. Preşedintele României, despre investiţiile străine
Sursa: http://www.rri.ro/
Keywords:
26.01.2018 14:39:10vezi articolul
Președintele român Klaus Iohannis a participat la o recepţie organizată, la Parlament, de Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Investiţiile străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru
antreprenoriatul românesc, prin oportunităţi sporite de afaceri şi modele de management performant,
afirmă preşedintele Klaus Iohannis. Prezent la o recepţie organizată la București de Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană, șeful statului a subliniat că, pentru 2018, atenţia guvernului trebuie să se
orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai
nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. El a arătat că îşi doreşte o economie
sănătoasă, care să beneficieze de o guvernare responsabilă şi de politici predictibile: “Voi atrage aten ţia şi
noului guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a a
asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât
de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi
potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. Voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea
guvernanţilor. ” Șeful statului român a amintit trendul descrescător în ceea ce privește investiţiile publice
şi a subliniat că nu este suficient ca bugetul să prevadă “doar pe hârtie” alocări investiţionale, ci trebuie ca
acestea să fie realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. Economia
românească stă excelent în ceea ce privește cifrele, însă acestea nu reflectă, din păcate, şi calitatea
politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestora. Klaus
Iohannis atrage atenția că, în 2017, deși România înregistra o creştere economică record în Uniunea
Europeană, guvernanții au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de
deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, ei au trebuit să adopte măsuri ad-hoc,
precum reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la
companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea
adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată
lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe
care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic, a punctat Klaus Iohannis. În opinia sa,
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prin transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri va reuşi însă să îşi susţină
priorităţile şi să îşi consolideze realizările.
13. President criticizes Government’s fiscal policies
Sursa: http://www.romania-insider.com/
Keywords: AHK Romania
26.01.2018 11:08:43vezi articolul
Romania had a record economic growth in 2017, but these figures don’t reflect the quality of economic
policies, and the business environment’s progresses came in spite of these policies, president Klaus
Iohannis said at a reception organized by the Romanian-German Chamber of Commerce – AHK Romania.
“In the context of unwise fiscal policies, the Government had to adopt ad-hoc measures, such as
reintroducing the extra excise on fuels, taking extra dividends from state companies or blocking some
payments towards the end of the year. Adding to all these the fiscal mess generated by changes to the
fiscal code challenged by almost everyone, the government showed a lack of concern in ensuring the
economic predictability that the business environment has been repeatedly asking for,” Iohannis said. He
added that he would talk to the new government not to launch into ill-advised policies and risky measures
that would further endanger Romania’s fiscal sustainability and development potential. [email protected]
(photo source: Presidency.ro)
14. Klaus Iohannis cere noului guvern să asigure stabilitatea economică a României
Sursa: http://www.caleaeuropeana.ro/
Keywords: Germania
26.01.2018 11:45:21vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis a transmis joi că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura stabilitatea
economică a României, în cadrul unui discurs susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane. ” Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și dificultățile pe care mediul de
afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată,
asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României ”, a spus președintele. ”Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților”, a adăugat Iohannis. Redăm integral conținutul discursului șefului statului, remis de către
Administrația Prezidențială: „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar 2018 foarte bun! Excelență,
domnule Ambasador, Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Stimați
întreprinzători, Dragi invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri
germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase
exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate.
În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru
care trebuie să înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori
se dovedesc iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică
a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului.
Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul 2017
reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor comerciale, cât și în privința
exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
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Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră, ale comunității de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investițional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate și consolidate.
Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin inovații
și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile străine nu sunt un adversar, ci un
partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite de afaceri și modele de
management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o rată de
creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din
păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda
acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018. De exemplu,
situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investițiilor publice, prin
diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul
să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei creșteri economice record în
Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăți în
asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici
fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie să se orienteze
asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefirești în
planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa
cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de
orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!” .
15. Iohannis, avertisment pentru viitorul guvern
Sursa: http://www.informatia-zilei.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:01:03vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Iohannis a
lansat un atac devastator la coaliția aflată la putere. Președintele a remarcat creșterea record a economiei,
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dar a punctat că ”aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului
de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici”. Președintele avertizează noul Guvern că
România e supusă la riscuri în 2018, notează stiripesurse. ”Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri
în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului
2018”, a precizat Iohannis. Iohannis a transmis viitorului guvern că ”nu este suficient ca bugetul să prevadă
doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai neglija
domenii cheie, precum infrastructura. Guvernul, sau pot să spun mai bine, Guvernele succesive au avut
dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din PIB.”, a adăugat
șeful statului. În plus, Iohannis a dat asigurări că ”voi atrage atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o
de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea
economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin
politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe
termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera
politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea guvernanților.”, a subliniat
președintele.
16. Iohannis, mesaj pentru viitorul Guvern: Să nu pericliteze prin măsuri hazardate sustenabilitatea
fiscală
Sursa: http://epochtimes-romania.com/
Keywords:
26.01.2018 09:32:59vezi articolul
Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi
măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung, a
declarat joi, cu prilejul recepţiei organizate la Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, preşedintele Klaus Iohannis. "În anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere
record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii, şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor
politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri
care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018. De exemplu, situaţia bugetară a
anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii
în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe
hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie,
precum infrastructura", a declarat Iohannis. În acelaşi timp, şeful statului a remarcat că, în ciuda unei
creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernele PSD-ALDE au avut dificultăţi în asigurarea
cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. "În contextul unor politici fiscale
imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare
asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul
unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună
dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra mediului de
afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi
predictibilităţii măsurilor economice", a precizat Iohannis. Preşedintele a dat asigurări că este la curent cu
preocupările şi dificultăţile pe care mediul de afaceri le întâmpină. "În acest sens, voi atrage atenţia şi
noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a
asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât
de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi
potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi
solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanţii de
stabilitate din partea guvernanţilor. Ca Preşedinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă, care
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să beneficieze de o guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi să nu
devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile viitoare", a afirmat Iohannis. În
încheierea discursului său, liderul de la Cotroceni şi-a exprimat speranţa că, prin bună-credinţă,
transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să
îşi consolideze realizările. Copyright Epoch Times România 2006-2018
17. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente
Sursa: http://www.ziare.ro/
Keywords:
26.01.2018 10:11:05vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li
s-a adăugat "degringolada fiscală". În opinia sa, aceasta demonstrează "lipsa oricărei preocupări din partea
guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă". Iohannis a spus
că va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garanţii de stabilitate şi "să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României". "În anul
2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii,
şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele
mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi
suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a afirmat Iohannis, citat de news.ro. Integral pe Capital
18. Doar o comunitate de afaceri puternică poate crea unitate
Sursa: http://www.arenaconstruct.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
26.01.2018 19:44:21vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania) a serbat, alături de peste 850 de invitați,
începutul unui nou an. Tema evenimentului – Unity through community / Unitate prin comunitate – a dorit
să arate că doar o comunitate puternică poate crea unitate. La acest lucru s-a referit și oaspetele de
onoare al serii, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, care a subliniat în alocuțiunea sa că
această temă se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, în favoarea consolidării unei
comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului, pentru că „performanța
durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, ci obținerea de realizări economice în mod constant și
pe termen lung”. Dar acestea nu pot fi obținute decât într-un mediu predictibil și stabil. Astfel că atenţia
trebuie să se îndrepteasupra mediului de afaceri „care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre
cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice”. El a mai arătat că îşi doreşte o
economie sănătoasă, care să beneficieze de o „guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel
încât beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile
viitoare”. Președintele a dat asigurări oamenilor de afaceri prezenți că este la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină și în acest sens va atrage atenția și noului Guvern
asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României. Despre frustrările oamenilor de afaceri, lipsa de predictibilitate și de încredere a vorbit și
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Dragoș Anastasiu. Soluțiile ar trebui să
vină tot dinspre mediul de afaceri. În acest sens AHK România a creat în cei 15 ani de existență o
comunitate puternică prin care încearcă să influențeze pozitiv deciziile politice, dar „e nevoie ca fiecare să
se implice, așa vom crea unitate”, a spus Anastasiu. Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei, ES
Cord Meier-Klodt, s-a referit la șansele și provocările pe care le-a întâlnit în călătoriile domniei sale prin
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țară, constatând că este nevoie de mai multă implicare în întreaga țară, nu doar în regiunile privilegiate. Iar
companiile germane și-au luat un angajament pe termen lung în acest sens în România, dorind să
contribuie la prosperitate, oferind perspective de viitor, parteneriate bazate pe încredere și locuri de muncă
stabile. Dar desigur pentru asta au nevoie de transparență decizională la nivel politic, un cadru legislativ
stabil și de predictibilitate, mai ales în ce privește politicile fiscale. Și încă două aspecte sunt foarte
importante și acestea pot fi rezolvate, mai ales că există tot sprijinul din partea companiilor germane:
infrastructura și forța de muncă. „Drumuri, șine, aeroporturi pe de o parte, liberalizarea pieței muncii,
învățământ profesional pe de altă parte. Atât de simplu și totul realizabil. Trebuie doar să se dorească, dar
mai ales să se facă”, a spus Ambasadorul. 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. AHK România aparține,
alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane
bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în 2002, numără peste 600 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, AHK România susține activ companiile germane
la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața
germană. În România AHK se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după model
german și a înființat platforma GreenTecheconetromania, cât și o Curte Permanentă de Arbitraj. Mai multe
informații găsiți în pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro .
19. Iohannis avertizează dur viitorul Guvern Dăncilă
Sursa: http://cronicaromana.net/
Keywords: Germania
26.01.2018 09:52:21vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin “politici imprudente şi măsuri hazardate” şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi ca solicită consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. “Pentru anul
2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că
sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi
atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor
politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României, relatează Romaniatv.net.
Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri
hazardate sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens,
voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel
încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor”, a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Discursul integral al preşedintelui “Dragi
invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri germană în
România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună
practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să
înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică a
evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului.
Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul 2017
reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor comerciale, cât și în privința
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exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră, ale comunității de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investițional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate și consolidate.
Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin inovații
și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile străine nu sunt un adversar, ci un
partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite de afaceri și modele de
management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o rată de
creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din
păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda
acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018. De exemplu,
situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investițiilor publice, prin
diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul
să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei creșteri economice record în
Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăți în
asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici
fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie să se orienteze
asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefirești în
planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa
cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de
orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”
20. Investiţiile străine nu sunt un adversar
Sursa: http://radiocluj.ro
Keywords:
26.01.2018 11:33:28vezi articolul
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Investiţiile străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin
oportunităţi sporite de afaceri şi modele de management performant, afirmă preşedintele Klaus Iohannis.
Şeful statului subliniază că, pentru 2018, atenţia Guvernului trebuie să se orienteze asupra mediului de
afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi
predictibilităţii măsurilor economice: Preşedintele Klaus Iohannis declară că va atrage atenţia viitorului
guvern să nu pericliteze sustenabilitatea fiscală prin „politici imprudente şi măsuri hazardate”. Şeful statului
anunţă că va avea, în acest sens , discuţii cu noul cabinet şi va solicita consultări cu cei responsabili în
sfera politicilor economice. Klaus Iohannis: Voi atrage atenţia şi noului guvern, aşa cum am făcut-o de
fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea
economică a României. Viitorul guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin
politici imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe
termen lung. Voi discuta cu noul guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor
economice, astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor. Realizator: Şeful statului a
făcut aceste declaraţii la recepţia oferită, ieri, de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană la
Palatul Parlamentului. (Klaus Iohannis) Preşedintele Klaus Iohannis a participat, aseară, joi, 25 ianuarie, la
o recepţie organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Radio Cluj poate fi ascultat şi
online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
21. Doar o comunitate de afaceri puternică poate crea unitate
Sursa: http://www.debizz.ro
Keywords: AHK Romania
26.01.2018 17:36:09vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania) a serbat, alături de peste 850 de invitați,
începutul unui nou an. Tema evenimentului – Unity through community / Unitate prin comunitate – a dorit
să arate că doar o comunitate puternică poate crea unitate. La acest lucru s-a referit și oaspetele de
onoare al serii, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, care a subliniat în alocuțiunea sa că
această temă se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, în favoarea consolidării unei
comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului, pentru că „performanța
durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, ci obținerea de realizări economice în mod constant și
pe termen lung”. Dar acestea nu pot fi obținute decât într-un mediu predictibil și stabil. Astfel că atenţia
trebuie să se îndrepte asupra mediului de afaceri „care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre
cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice”. El a mai arătat că îşi doreşte o
economie sănătoasă, care să beneficieze de o „guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel
încât beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile
viitoare”. Președintele a dat asigurări oamenilor de afaceri prezenți că este la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină și în acest sens va atrage atenția și noului Guvern
asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României. Despre frustrările oamenilor de afaceri, lipsa de predictibilitate și de încredere a vorbit și
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Dragoș Anastasiu. Soluțiile ar trebui să
vină tot dinspre mediul de afaceri. În acest sens AHK România a creat în cei 15 ani de existență o
comunitate puternică prin care încearcă să influențeze pozitiv deciziile politice, dar „e nevoie ca fiecare să
se implice, așa vom crea unitate”, a spus Anastasiu. Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei, ES
Cord Meier-Klodt, s-a referit la șansele și provocările pe care le-a întâlnit în călătoriile domniei sale prin
țară, constatând că este nevoie de mai multă implicare în întreaga țară, nu doar în regiunile privilegiate. Iar
companiile germane și-au luat un angajament pe termen lung în acest sens în România, dorind să
contribuie la prosperitate, oferind perspective de viitor, parteneriate bazate pe încredere și locuri de muncă
stabile. Dar desigur pentru asta au nevoie de transparență decizională la nivel politic, un cadru legislativ
stabil și de predictibilitate, mai ales în ce privește politicile fiscale. Și încă două aspecte sunt foarte
importante și acestea pot fi rezolvate, mai ales că există tot sprijinul din partea companiilor germane:
infrastructura și forța de muncă. „Drumuri, șine, aeroporturi pe de o parte, liberalizarea pieței muncii,
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învățământ profesional pe de altă parte. Atât de simplu și totul realizabil. Trebuie doar să se dorească, dar
mai ales să se facă”, a spus Ambasadorul.
1. Klaus Iohannis, mesaj transant pentru noul guvern: Trebuie sa existe garantii privind stabilitatea
economica
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords:
26.01.2018 00:24:36vezi articolul
Klaus Iohannis, mesaj transant pentru noul guvern: Trebuie sa existe garantii privind stabilitatea economica
Presedintele Klaus Iohannis a tinut, joi, la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate
de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. In declaratiile sale, sefului statului a trimis un mesaj
clar si raspicat pentru actuala guvernare PSD-ALDE: trebuie ,,sa existe garantii de stabilitate din partea
guvernantilor" privind economia. ,,In contextul unor politici fiscale imprudente,... Post-ul Klaus Iohannis,
mesaj transant pentru noul guvern: Trebuie sa existe garantii privind stabilitatea economica apare prima
data in Aktual24. Sursa
2. Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada
fiscala, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii
de stabilitate
Sursa: http://index-stiri.ro/
Keywords:
26.01.2018 02:28:58vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala", potrivit news.ro.
3. Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada
fiscala, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii
de stabilitate
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords:
26.01.2018 02:33:10vezi articolul
Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada fiscala, nu a
existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii de stabilitate
Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala", potrivit news.ro. Sursa
4. Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada
fiscala, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii
de stabilitate
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
26.01.2018 03:34:49vezi articolul
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Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala", potrivit news.ro.
5. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADA
FISCALA
Sursa: http://www.revista-presei.com/
Keywords:
26.01.2018 08:30:09vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala".
6. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADA
FISCALA
Sursa: http://www.ziareonline.com/
Keywords:
26.01.2018 08:30:09vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala".
7. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ
FISCALĂ
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
26.01.2018 08:46:59vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li
s-a adăugat "degringolada fiscală".
8. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ
FISCALĂ
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
26.01.2018 08:29:47vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
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politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente , Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat " degringolada fiscala ".
9. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ
FISCALĂ
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li
s-a adăugat "degringolada fiscală". Ultima ora 11:44 Sorin Ghiţe a vândut vila Capo din centrul
Bucureştiului unui medic stomatolog În opinia sa, aceasta demonstrează "lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă". Iohannis
a spus că va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garanţii de stabilitate şi "să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României". "În anul
2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii,
şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele
mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi
suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a afirmat Iohannis, citat de news.ro. El a remarcat că situaţia
bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin
diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori, adăugând că nu este suficient ca
bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a
nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. "În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice
record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi
în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB . În contextul unor
politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic", a spus Klaus Iohannis în faţa oamenilor de afaceri. Din acest motiv,
preşedintele a avertizat că pentru anul 2018, "este evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra
mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul
calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice".
10. Iohannis: Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
26.01.2018 08:21:10vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Parlamentului , o alocuțiune cu prilejul recepției
organizate de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana. „…Pentru anul 2018, este evident ca
atenția trebuie sa se orienteze asupra mediului de afacericare s-a confruntat in ultima perioada cu
provocari dintre cele mai nefirești in planul calitații și predictibilitații masurilor economice. ...
11. Ziare pe net Iohannis, avertisment pentru viitorul guvern
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Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
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26.01.2018 08:53:44vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Iohannis a
lansat un atac devastator la coaliția aflată la putere. Președintele a remarcat creșterea record a economiei,
dar a punctat că ”aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului
de fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici”. Președintele avertizează noul Guvern că România e
supusă la riscuri în 2018, notează stiripesurse. ”Tabloul macroeconomic nu este...
12. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ
FISCALĂ
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords:
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopt...
13. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală. Voi discuta cu
Executivul și voi solicita consultări
Sursa: http://news.ournet.ro/
Keywords:
26.01.2018 05:16:19vezi articolul
"> "Pentru anul 2018 este evident că atenția trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în
ultima perioadă cu provocări între cele mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice.
Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și dificultățile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest
sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității
decidenților politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înțeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente și măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanții de stabilitate din partea guvernanților", a spus șeful statului, la recepția organizată la
Parlament de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Doresc, încă de la început, să transmit
«La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să
consolidați comunitatea de afaceri germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității
dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin
consecvență, dete... Iohannis: Voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili, astfel
încât... 21:08 – Libertatea.ro Mesajul lui Klaus Iohannis pentru viitorul guvern: „Nu trebuie să pericliteze,
prin politici impr... 21:26 – Adevarul.ro Iohannis, MESAJ de ultimă oră pentru viitorul Guvern. Președintele
cere CONSULTĂRI 21:31 – Puterea.ro Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care sunt
CERINȚELE președintelui 21:54 – Evz.ro Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru viitorul Guvern 7:05 –
Money.ro Citește pe romaniatv.net
14. Ziare pe net Iohannis, avertisment pentru viitorul guvern
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Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:30:55vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Iohannis a
lansat un atac devastator la coaliția aflată la putere. Președintele a remarcat creșterea record a economiei,
dar a punctat că ”aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului
de fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici”. Președintele avertizează noul Guvern că România e
supusă la riscuri în 2018, notează stiripesurse. ”Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan...
15. Ziare pe net Iohannis acuză guvernanţii de degringoladă fiscală: Modificările aduse Codului
Fiscal au fost contestate de aproape toată lumea
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:38:16vezi articolul
Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc care au dus la degringoladă fiscală, ceea
ce arată că guvernanţii nu sunt preocupaţi de starea economiei, a declarat preşedintele României în faţa
oamenilor de . Prezent la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, şeful
statului a spus că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de fiind făcute mai degrabă în pofida acestor politici.
În...
16. Iohannis acuză guvernanţii de degringoladă fiscală: Modificările aduse Codului Fiscal au fost
contestate de aproape toată lumea
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
26.01.2018 09:41:10vezi articolul
Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc care au dus la degringoladă fiscală, ceea
ce arată că guvernanţii nu sunt preocupaţi de starea economiei, a declarat preşedintele României în faţa
oamenilor de afaceri. Prezent la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană,
şeful statului a spus că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici. În acest context, al unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc
cărora li s-a adăugat "degringolada fiscală", ceea ce demonstrează cu prisosinţă lipsa interesului
guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică. "În anul 2017, economia României a consemnat o
rată de creştere record în Uniunea Europeană. (...) În ciuda unei creşteri economice record în Uniunea
Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea
cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB . În contextul unor politici fiscale
imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare
asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul
unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună
dreptate, sistematic", a spus şeful statului în faţa oamenilor de afaceri. Noul Guvern trebuie să asigure
stabilitatea economică a României Din acest motiv, preşedintele a avertizat că pentru anul 2018, "este
evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice". El a dat
asigurări că este la curent cu preocupările şi dificultăţile pe care mediul de afaceri le întâmpină. "În acest
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sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi măsuri hazardate,
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a declarat şeful statului. Măsurile fiscale propuse sau
adoptate în 2017 au fost extrem de controversate Guvernul a propus şi chiar implementat în 2017 o serie
de măsuri fiscale extrem de controversate, precum introducerea supraaccizei la carburanţi, split TVA ,
perceperea unor dividende suplimentare de la companiile de stat, transferul contribuţiilor de la angajator la
angajat etc. Efectele nu s-au lăsat mult timp aşteptate: introducerea supraaccizei a crescut nu doar
preţurile la pompă, deşi Tăriceanu spunea că nu a observat acest lucru, ci şi preţurile produselor
alimentare şi non-alimentare. Pe de altă parte, din cauza dividendelor suplimentare percepute de stat,
multe companii profitabile au rămas fără bani de investiţii. De asemenea, split TVA a fost vehement
contestat de mediul de afaceri, ca şi transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, faţă de această
ultimă măsură, deja aplicată, depunându-se numeroase amendamente asupra cărora comisiile
parlamentare urmează să se pronunţe.
17. Iohannis, avertisment pentru viitorul guvern
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:45:25vezi articolul
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a
lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record a economiei,
dar a punctat ca "aceste cifre nu reflecta, din pacate, si […]
18. Iohannis: Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze
sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
26.01.2018 09:49:34vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi, la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei
organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. ,,...Pentru anul 2018, este evident ca
atentia trebuie sa se orienteze asupra mediului de afacericare s-a confruntat in ultima perioada cu
provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice. ...
19. Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ
FISCALĂ
Sursa: http://www.ultimele-stiri.eu/
Keywords:
26.01.2018 10:08:51vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li
s-a adăugat "degringolada fiscală". În... sursa: Capital
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20. Iohannis acuză guvernanţii de degringoladă fiscală: Modificările aduse Codului Fiscal au fost
contestate de aproape toată lumea
Sursa: http://www.ultimele-stiri.eu/
Keywords:
26.01.2018 10:10:28vezi articolul
Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc care au dus la degringoladă fiscală, ceea
ce arată că guvernanţii nu sunt preocupaţi de starea economiei, a declarat preşedintele României în faţa
oamenilor de afaceri. Prezent la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, şeful statului a spus că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre
nu reflectă calitatea politicilor... sursa: Adevarul
21. O alta institutie a statului roman a intrat in vizorul alesilor pentru a fi POLITIZATA!
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords:
26.01.2018 10:57:19vezi articolul
O alta institutie a statului roman a intrat in vizorul alesilor pentru a fi POLITIZATA! Acum, sefii Consiliului
Concurentei sunt numiti de Guvern la propunerea Colegiului Consultativ, organism din care fac parte
oameni de afaceri, reprezentanti ai mediului academic, dar si autoritati care apara drepturile
consumatorilor. In expunerea de motive parlamentarii spun ca asa "se creeaza posibilitatea aparitiei de
grave conflicte de interese, deoarece reprezentantii firmelor care fac parte din acest organ consultativ pot
sa faca oricand obiectul unei investigatii ale Consiliului Concurentei, iar concluziile anchetelor ar putea fi
influentate de acestia". Printre cei care fac acum parte din Colegiul Consultativ se numara: Steven van
Groningen, presedintele Patronatului Bancar din Romania si seful Raiffeisen Bank, Mihai Bogza,
reprezentantul Investitorilor din Romania sau Radu Merica, fost presedinte al Camerei de Comert RomanoGermane. Chiar daca il are pe Steven van Groningen in Colegiul Consultativ, Raiffeisen Bank nu a scapat
nici de investigatiile Consiliului Concurentei, ultima deschisa chiar anul trecut, si nici de amenzi. In 2010 a
fost sanctionata cu peste 14 milioane de lei de autoritatea de concurenta pentru oferirea de informatii
inexacte legate de atacul speculativ asupra leului din octombrie 2008, cu putin timp inainte de declansarea
crizei economice in Romania. Tribunalul Bucuresti prin decizie definitiva a redus, in 2012, aceasta amenda
la 8 milioane de lei. In plus, in expunerea de motive parlamentarii critica prezenta unor cetateni straini in
organismul consultativ, o anomalie pe care vor sa o elimine. "Avand in vedere importanta acestei institutii
pentru economia de piata, este normal ca cei cu putere de decizie sa fie cetateni romani, care sa cunoasca
temeinic realitatile Romaniei", se arata in documentul citat. Mandatul actualului presedinte al Consiliului
Concurentei, Bogdan Chiritoiu, se termina in martie 2020. Sursa
22. Iohannis acuza guvernantii de degringolada fiscala: Modificarile aduse Codului Fiscal au fost
contestate de aproape toata lumea
Sursa: http://www.antena.ro/
Keywords:
26.01.2018 13:13:52vezi articolul
Masurile fiscale propuse sau adoptate in 2017 au fost extrem de controversate Guvernul a propus si chiar
implementat in 2017 o serie de masuri fiscale extrem de controversate, precum introducerea supraaccizei
la carburanti, split TVA, perceperea unor dividende suplimentare de la companiile de stat, transferul
contributiilor de la angajator la angajat etc. De asemenea, split TVA a fost vehement contestat de mediul
de afaceri, ca si transferul contributiilor de la angajator la angajat, fata de aceasta ultima masura, deja
aplicata, depunandu-se numeroase amendamente asupra carora comisiile parlamentare urmeaza sa se
pronunte. Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc care au dus la degringolada
fiscala, ceea ce arata ca guvernantii nu sunt preocupati de starea economiei, a declarat presedintele
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Romaniei in fata oamenilor de afaceri. Prezent la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, seful statului a spus ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa
aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai
degraba in pofida acestor politici. (...) In ciuda unei cresteri economice record in Uniunea Europeana,
Guvernul, sau pot sa spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultati in asigurarea cadrului fiscalbugetar care sa respecte tinta de deficit de 3% din PIB. In contextul unor politici fiscale imprudente,
Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc, si anume reintroducerea accizei suplimentare asupra
carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plati ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Daca la toate acestea adaugam si degringolada fiscala, pe fondul
unor modificari ale Codului Fiscal contestate de aproape toata lumea, rezulta lipsa oricarei preocupari din
partea guvernantilor de a asigura predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca, pe buna
dreptate, sistematic", a spus seful statului in fata oamenilor de afaceri. Noul Guvern trebuie sa asigure
stabilitatea economica a Romaniei Din acest motiv, presedintele a avertizat ca pentru anul 2018, "este
evident ca atentia trebuie sa se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat in ultima perioada
cu provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii masurilor economice". "In acest sens,
voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii
decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei. Viitorul Guvern
trebuie sa inteleaga cat d... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro
1. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru viitorul Guvern Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru ...
Sursa: http://www.facebook.com/moneyro
Keywords:
26.01.2018 08:00:01vezi articolul
Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru viitorul Guvern Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru viitorul
Guvern Președintele Klaus Iohannis spune că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura
stabilitatea economică a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu
reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane.
2. Declarația care arată ADEVĂRATA realizare a Guvernelor PSD Klaus Iohannis: ...
Sursa: http://www.facebook.com/capital.ro
Keywords:
26.01.2018 08:33:53vezi articolul
Declarația care arată ADEVĂRATA realizare a Guvernelor PSD Klaus Iohannis: Guvernul PSD a avut
politici fiscale imprudente, a fost DEGRINGOLADĂ FISCALĂ Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la
recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, că în 2017 România a avut o
creştere eco...
3. #investitii Președintele român Klaus Iohannis a participat la o recepţie ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Radio-Romania-International/184839860150
Keywords:
26.01.2018 12:43:50vezi articolul
#investitii Președintele român Klaus Iohannis a participat la o recepţie organizată, la Parlament, de Camera
de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Radio Romania International - Preşedintele României, despre
investiţiile străine Investiţiile străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul
românesc, prin oportunităţi sporite de afaceri şi modele de management performant, afirmă preşedintele
Klaus Iohannis. Prezent la o recepţie organizată la București de Camera de Comerţ şi Industrie Rom...
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4. ++ Cuvântul domnului ambasador Meier-Klodt la recepţia de Anul Nou ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Ambasada-Germaniei-Bucure%C5%9Fti/102972786445951
Keywords:
26.01.2018 18:44:43vezi articolul
++ Cuvântul domnului ambasador Meier-Klodt la recepţia de Anul Nou a AHK ++ “Impreuna cu economia
germană se pot face foarte multe lucruri in tara. Fără ea însă multe lucruri nu se pot face – cel puţin nu se
pot face tocmai bine!”, a spus printre altele domnul ambasador Meier-Klodt în discursul susţinut la recepţia
de Anul Nou, oferită de Camera de Comerţ Româno-Germană. Evenimentul l-a avut ca oaspete de onoare
pe preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Vă invităm să descoperiţi discursul domnului ambasador
aici:
http://www.rumaenien.diplo.de/contentblob/5199770/Daten/8093325/ddatei_rede_bo_cmk_ahk2018.pdf Iar
aici
puteţi
să
vă
informaţi
despre
discursul
domnul
preşedinte
Iohannis
:
http://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klausiohannis-sustinuta-cu-prilejul-receptiei-organizate-de-camera-de-comert-si-industrie-romano-germana
5. La invitatia prietenului meu Dragoş Dragos Anastasiu, noul preşedinte al ...
Sursa: http://www.facebook.com/OvidiuLipanTandarica
Keywords: Dragos Anastasiu
26.01.2018 20:58:07vezi articolul
La invitatia prietenului meu Dragoş Dragos Anastasiu, noul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane la Receptia de anul nou am avut placerea sa il salut pe Domnul Presedinte Klaus
Iohanis! Va urez tuturor sa aveti un an minunat!
1. AHK Romania: Doar o comunitate de afaceri puternică poate crea ...
Sursa: http://twitter.com/FelixScorobete
Keywords: AHK Romania
26.01.2018 12:41:34vezi articolul
AHK Romania: Doar o comunitate de afaceri puternică poate crea unitate https://t.co/kpUQ1fQWUz
2. Iohannis:Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală;voi discuta cu
Executivul şi voi solicita consultări cu cei responsabili
Sursa: http://jurnalul.ro/stiri
Keywords:
25.01.2018 21:48:01vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi ca solicită consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. "Pentru anul
2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că
sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi
atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor
politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să
înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. AGERPRES/
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3. Om de afaceri romano-german: Suntem frustrati ca sunt 4 milioane de romani plecati in
strainatate si noi suferim de lipsa de lucratori in Romania
Sursa: http://economie.hotnews.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
25.01.2018 22:06:52vezi articolul
Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK
Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane
de romani lucreaza in strainatate. Citeste mai departe si comenteaza pe StartupCafe.ro.... de Claudiu
Zamfir HotNews.ro
4. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care sunt CERINȚELE președintelui
Sursa: http://www.evz.ro/
Keywords:
25.01.2018 22:07:06vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis a declarat că va cere garanții de la viitorul Guvern în ceea ce privește
asigurarea stabilității economice a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu
reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane. „Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României” , a spus președintele. „Viitorul Guvern trebuie să
înțeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate,
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanții de stabilitate din partea guvernanților” , a mai adăugat Iohannis, potrivit Digi24. Pagina 1 din
1 Tag-uri: klaus iohannis , avertisment , guvern , cerinte guvern Comenteaza articolul Nota comentarii
Politica copyright NOTA: Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid
sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz,
comentariile nu vor apărea instant. 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de
facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici . Orice
critică este acceptată pe site-ul evz.ro , cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi
în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi. Sperăm că veţi înţelege
adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi. În lipsa unui acord
scris din partea Evenimentul Zilei , puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi
sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care
sunt CERINȚELE președintelui . Stirile zilei
5. Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat masuri ad-hoc, a fost degringolada
fiscala, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garantii
de stabilitate
Sursa: http://www.hotnews.ro/
Keywords:
25.01.2018 22:51:52vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida acestor
politici, ca in contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc carora li
s-a adaugat "degringolada fiscala". In opinia sa, aceasta demonstreaza "lipsa oricarei preocupari din partea
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guvernantilor de a asigura predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca". Seful statului a
spus ca va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garantii de stabilitate si "sa nu pericliteze, prin politici
imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei", potrivit
news.ro. "In anul 2017, economia Romaniei a consemnat o rata de crestere record in Uniunea Europeana.
Asta stim cu totii, si ne bucuram. Insa aceste cifre nu reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice,
progresele mediului de afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri in plan economic si financiar, riscuri care inseamna responsabilitati
suplimentare pentru decidentii anului 2018", a afirmat Iohannis. El a remarcat ca situatia bugetara a anului
2017 arata ca se continua trendul descrescator in planul investitiilor publice, prin diminuarea ponderii in PIB
a cheltuielilor de capital fata de anii anteriori, adaugand ca nu este suficient ca bugetul sa prevada doar pe
hartie alocari investitionale, ci trebuie ca investitiile sa fie si realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie,
precum infrastructura. "In acelasi timp, in ciuda unei cresteri economice record in Uniunea Europeana,
Guvernul, sau pot sa spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultati in asigurarea cadrului fiscalbugetar care sa respecte tinta de deficit de 3% din PIB. In contextul unor politici fiscale imprudente,
Guvernul a trebuit sa adopte masuri ad-hoc, si anume reintroducerea accizei suplimentare asupra
carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plati ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Daca la toate acestea adaugam si degringolada fiscala, pe fondul
unor modificari ale Codului Fiscal contestate de aproape toata lumea, rezulta lipsa oricarei preocupari din
partea guvernantilor de a asigura predictibilitatea economica pe care mediul de afaceri o invoca, pe buna
dreptate, sistematic", a spus seful statului in fata oamenilor de afaceri. Din acest motiv, presedintele a
avertizat ca pentru anul 2018, "este evident ca atentia trebuie sa se orienteze asupra mediului de afaceri,
care s-a confruntat in ultima perioada cu provocari dintre cele mai nefiresti in planul calitatii si predictibilitatii
masurilor economice". El a dat asigurari ca este la curent cu preocuparile si dificultatile pe care mediul de
afaceri le intampina. "In acest sens, voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare
data, asupra responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a
Romaniei. Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici
imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen
lung. In acest sens, voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor
economice, astfel incat sa existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor", a declarat seful statului. de
I.B. HotNews.ro
6. Klaus Iohannis, mesaj pentru viitorul Executiv
Sursa: http://www.antena3.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:22:04vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi ca solicită consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. "Pentru anul
2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că
sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi
atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor
politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să
înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.
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7. Klaus Iohannis SARE din nou LA GÂTUL coaliției de guvernare. "Viitorul Guvern nu trebuie să
PERICLITEZE..."
Sursa: http://www.b1.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:15:42vezi articolul
Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa coliției PSD - ALDE , care urmează să-și pună
în funcție cel de-al treilea guvern de la câștigarea alegerilor, în decembrie 2016. Președintele României a
susținut joi, la Palatul Parlamentului, o alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană.
8. Mesajul lui Klaus Iohannis pentru viitorul guvern: „Nu trebuie să pericliteze, prin politici
imprudente, sustenabilitatea fiscală“
Sursa: http://www.adevarul.ro/
Keywords: Germania
25.01.2018 21:26:00vezi articolul
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi seară, într-un discurs la Palatul Parlamentului, că
viitorul guvern nu trebuie să pericliteze, „prin politici imprudente şi măsuri hazardate“, sustenabilitatea
fiscală şi potenţialul de dezvoltare al ţării. Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi seară, întrun discurs la Palatul Parlamentului, că viitorul guvern nu trebuie să pericliteze, „prin politici imprudente şi
măsuri hazardate“, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al ţării. Klaus Iohannis a dat asigurări
că va purta discuţii cu noul guvern, „astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor“.
„Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente şi
măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung“, a
declarat Iohannis în cadrul unei recepţii organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.
„În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra
responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României“,
a promis şeful statului român. Potrivit lui Iohannis, deşi economia României a consemnat în 2017 o rată de
creştere record în Uniunea Europeană, „aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor
economice“. În acest context, el a atras atenţia că „tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan
economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018“.
Preşedintele român a subliniat importanţa investiţiilor străine, apreciind că reprezintă „o veritabilă sursă de
modernizare economică a României, prin inovaţii şi prin tehnologii de top“. „Investiţiile străine nu sunt un
adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunităţi sporite de afaceri şi modele
de management performant“, a conchis Klaus Iohannis. Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii
susţinite de preşedintele României în cadrul recepţii organizate de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană. „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar 2018 foarte bun! Excelenţă, domnule
Ambasador, Domnule Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, Stimaţi
întreprinzători, Dragi invitaţi, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulţi ani!» Camerei de Comerţ şi
Industrie Româno-Germane şi felicitări pentru modul în care reuşiţi să consolidaţi comunitatea de afaceri
germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activităţii dumneavoastră oferă numeroase
exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvenţă, determinare şi seriozitate.
În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră ştiţi foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru
care trebuie să înţelegem că performanţa durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori
se dovedesc iluzorii, ci obţinerea de realizări economice în mod constant şi pe termen lung. Tema generică
a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigenţele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunităţi de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunităţile viitorului.
Doamnelor şi domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul 2017
reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce priveşte totalul schimburilor comerciale, cât şi în privinţa
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exporturilor româneşti pe piaţa germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relaţiile comerciale dintre România şi Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
Aceste performanţe ilustrează deopotrivă şi contribuţiile dumneavoastră, ale comunităţii de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investiţional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investiţiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producţia de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură şi IT, dar, bineînţeles, şi multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate şi consolidate.
Investiţiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin inovaţii
şi prin tehnologii de top. Este esenţial să înţelegem că investiţiile străine nu sunt un adversar, ci un
partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunităţi sporite de afaceri şi modele de
management performant. Doamnelor şi domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o rată de
creştere record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii, şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din
păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda
acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi
financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018. De exemplu,
situaţia bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin
diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul
să prevadă doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura. În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în
Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi în
asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici
fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenţia trebuie să se orienteze
asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în
planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările şi
dificultăţile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa
cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura, mai presus de
orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea
guvernanţilor. Doamnelor şi domnilor, Ca Preşedinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile viitoare. Sper că prin bunăcredinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri va reuşi să îşi susţină
priorităţile şi să îşi consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator şi vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeţi! La mulţi
ani!” citeste totul despre: klaus iohannis guvernul romaniei investitiile straine camera de comert si industrie
romano-germana
9. Agenţia de turism J’Info Tours: Un trader de cereale va trimite în februarie 97 de persoane într-o
vacanţă de zece zile în Bali, Indonezia, a plătit 4.000 de euro pentru fiecare
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Agenţia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piaţă, a bugetat în acest an afaceri mai mari cu
7% pe fondul atragerii de noi clienţi din domeniul auto, dar şi al bugetelor în creştere alocate de clienţii
existenţi, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contribuţia clienţilor corporate în cifra de
afaceri a crescut de la 65% ...
10. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală. Voi discuta cu
Executivul şi voi solicita consultări
Sursa: http://www.romaniatv.net
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25.01.2018 21:24:51vezi articolul
"Pentru anul 2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în
ultima perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice.
Vă asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest
sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. Discursul integral al preşedintelui "Dragi
invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri germană în
România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună
practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să
înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică a
evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului.
Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul 2017
reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor comerciale, cât și în privința
exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră, ale comunității de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investițional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate și consolidate.
Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin inovații
și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile străine nu sunt un adversar, ci un
partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite de afaceri și modele de
management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o rată de
creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din
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păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda
acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018. De exemplu,
situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investițiilor publice, prin
diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul
să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei creșteri economice record în
Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăți în
asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici
fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie să se orienteze
asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefirești în
planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa
cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de
orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”
11. Klaus Iohannis „Voi atrage atenția și noului Guvern asupra responsabilității decidenților politici
de a asigura stabilitatea economică a României“
Sursa: http://www.ziuaconstanta.ro/
Keywords: Germania
25.01.2018 21:25:57vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Șeful
Statului a precizat că va trage atenția și noului Guvern, așa cum a făcut-o de fiecare dată, asupra
responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României. Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, transmis de Administrația Prezidențială. „Bună
seara tuturor! Vă doresc un an Centenar 2018 foarte bun! Excelență, domnule Ambasador, Domnule
Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane,
Stimați întreprinzători,
Dragi
invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri germană în
România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună
practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să
înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică a
38

evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile
viitorului. Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul
2017 reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor comerciale, cât și în privința
exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră, ale comunității de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investițional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate și
consolidate. Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a
României, prin inovații și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile străine nu sunt un
adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite de afaceri și modele
de management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o
rată de creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm. Însă aceste cifre nu
reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obținute mai
degrabă în ciuda acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan
economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului
2018. De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul
investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă nu
este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei
creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele
succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care
mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie
să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele
mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și
noului Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a
asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât
de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și
potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi
solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de
stabilitate din partea guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o
economie sănătoasă, care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât
beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile
viitoare. Sper că prin bună-credință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri
va reuși să își susțină prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce
întreprindeți! La mulți ani!”

39

12. Preşedintele Klaus Iohannis, declaraţii la Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
25.01.2018 21:01:57vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut un discurs, în cadrul recepţiei organizate de Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană. Citește mai departe...
13. Preşedintele Klaus Iohannis, avertisment pentru Guvern
Sursa: http://www.presaonline.com
Keywords:
25.01.2018 21:29:55vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut un discurs, în cadrul recepţiei organizate de Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană. Citește mai departe...
14. Iohannis: Guvernul nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală; voi discuta cu Executivul şi
voi solicita consultări cu cei responsabili
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords:
25.01.2018 20:47:00vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin 'politici imprudente şi măsuri hazardate' şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi ca solicită consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. 'Pentru anul
2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că
sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi
atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor
politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să
înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor', a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.
15. "Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze potenţialul de
dezvoltare al României"
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords: Germania
25.01.2018 21:22:52vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în această seară, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu
pericliteze sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest
sens va avea discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor
economice.
Prezent la recepţia organizată la Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, Iohannis a declarat:"Pentru anul 2018, este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de
afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi
predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care
mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de
fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea
40

economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin
politici imprudente şi măsuri hazardate sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe
termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera
politicilor economice astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor".
El a arătat că
îşi doreşte o economie sănătoasă, care să beneficieze de o "guvernare responsabilă şi de politici
predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate
pentru generaţiile viitoare".
"Sper că, prin bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii
politici, mediul de afaceri va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să îşi consolideze realizările", a adăugat Klaus
Iohannis, citat de Agerpres.
Preşedintele a precizat că, în anul 2017, economia ţării noastre a
consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană, însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor
politici.
"Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care
înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a mai precizat Iohannis.
El a dat
ca exemplu faptul că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul
investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori şi
subliniază că nu este suficient ca bugetul să prevadă "doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca
investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura".
"În acelaşi
timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine,
Guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit
de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi
anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la
companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea
adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată
lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe
care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic", a afirmat Iohannis.
Pe de altă parte,
preşedintele a afirmat că Germania este, în prezent, primul partener comercial al României.
16. O altă instituţie a statului român a intrat în vizorul aleşilor pentru a fi politizată
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords:
25.01.2018 19:06:44vezi articolul
112 parlamentari sociali democraţi vor să modifice modul în care sunt aleşi membrii instituţiei, inclusiv
preşedintele. Practic, aleşii vor să decidă ei cine conduce autoritatea de concurenţă. Prin proiectul depus la
Camera Deputaţilor, parlamentarii PSD vor ca plenul Senatului să propună doi dintre membrii Consiliului
Concurenţei - vicepreşedintele şi un consilier de concurenţă. Deputaţii ar urma să decidă cine este cel care
va conduce instituţia şi să aleagă încă doi consilieri. Aleşii spun că o astfel de schimbare a modului în care
sunt aleşi şefii Consiliului Concurenţei ar elimina posibilitatea apariţiei unor conflicte de interese. Acum,
şefii Consiliului Concurenţei sunt numiţi de Guvern la propunerea Colegiului Consultativ, organism din care
fac parte oameni de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic, dar şi autorităţi care apără drepturile
consumatorilor. În expunerea de motive parlamentarii spun că aşa "se creează posibilitatea apariţiei de
grave conflicte de interese, deoarece reprezentanţii firmelor care fac parte din acest organ consultativ pot
să facă oricând obiectul unei investigaţii ale Consiliului Concurenţei, iar concluziile anchetelor ar putea fi
influenţate de aceştia". Printre cei care fac acum parte din Colegiul Consultativ se numără: Steven van
Groningen, preşedintele Patronatului Bancar din România şi şeful Raiffeisen Bank, Mihai Bogza,
reprezentantul Investitorilor din România sau Radu Merica, fost preşedinte al Camerei de Comerţ RomânoGermane. Chiar dacă îl are pe Steven van Groningen în Colegiul Consultativ, Raiffeisen Bank nu a scăpat
nici de investigaţiile Consiliului Concurenţei, ultima deschisă chiar anul trecut, şi nici de amenzi. În 2010 a
fost sancţionată cu peste 14 milioane de lei de autoritatea de concurenţă pentru oferirea de informaţii
inexacte legate de atacul speculativ asupra leului din octombrie 2008, cu puţin timp înainte de declanşarea
crizei economice în România. Tribunalul Bucureşti prin decizie definitivă a redus, în 2012, această amendă
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la 8 milioane de lei. În plus, în expunerea de motive parlamentarii critică prezenţa unor cetăţeni străini în
organismul consultativ, o anomalie pe care vor să o elimine. "Având în vedere importanţa acestei instituţii
pentru economia de piaţă, este normal ca cei cu putere de decizie să fie cetăţeni români, care să cunoască
temeinic realităţile României", se arată în documentul citat. Mandatul actualului preşedinte al Consiliului
Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, se termină în martie 2020.
17. Klaus Iohannis, avertisment pentru viitorul Guvern
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords: Germania
25.01.2018 21:05:41vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis spune că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura stabilitatea
economică a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei
de Comerț și Industrie Româno-Germane. Foto: Inquam Photos „ Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României”, a spus președintele. „ Viitorul Guvern trebuie să
înțeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate,
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanții de stabilitate din partea guvernanților”, a adăugat Iohannis. Discursul integral al lui Klaus
Iohannis: Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri germană în
România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună
practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să
înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică a
evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului.
Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener comercial al României. Anul 2017
reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor comerciale, cât și în privința
exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde
de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au crescut, în medie, cu 10% anual.
Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră, ale comunității de afaceri
germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel investițional, care ridică
Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe de aproape 9,5 miliarde
de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a atras importante
companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în special, la domenii cu
valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto, industria aeronautică,
infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie prezervate și consolidate.
Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare economică a României, prin inovații
și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile străine nu sunt un adversar, ci un
partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite de afaceri și modele de
management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia României a consemnat o rată de
creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din
păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda
acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018. De exemplu,
situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investițiilor publice, prin
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diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul
să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai
neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei creșteri economice record în
Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăți în
asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici
fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume reintroducerea accizei
suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea
unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală,
pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei
preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o
invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie să se orienteze
asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefirești în
planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu preocupările și
dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului Guvern, așa
cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de
orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu
pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare
al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei
responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți!
18. Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri ad-hoc, a fost degringoladă
fiscală, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern pentru garanţii
de stabilitate
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă aceste cifre nu reflectă
calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai degrabă în pofida acestor
politici, că în contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc cărora li
s-a adăugat "degringolada fiscală". În opinia sa, aceasta demonstrează "lipsa oricărei preocupări din partea
guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă". Şeful statului a
spus că va discuta cu viitorul Guvern pentru a exista garanţii de stabilitate şi "să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României". "În anul
2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană. Asta ştim cu toţii,
şi ne bucurăm. Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele
mediului de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. in acest motiv, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi
suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a afirmat Iohannis. El a remarcat că situaţia bugetară a anului
2017 arată că se continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în
PIB a cheltuielilor de capital faţă de anii anteriori, adăugând că nu este suficient ca bugetul să prevadă
doar pe hârtie alocări investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija
domenii cheie, precum infrastructura. "În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea
Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea
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cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale
imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare
asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale
ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul
unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din
partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună
dreptate, sistematic", a spus şeful statului în faţa oamenilor de afaceri. Din acest motiv, preşedintele a
avertizat că pentru anul 2018, "este evident că atenţia trebuie să se orienteze asupra mediului de afaceri,
care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii
măsurilor economice". El a dat asigurări că este la curent cu preocupările şi dificultăţile pe care mediul de
afaceri le întâmpină. "În acest sens, voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare
dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a
României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici
imprudente şi măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen
lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor
economice, astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a declarat şeful statului.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o
instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne
trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro .
19. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală; voi discuta cu
Executivul şi voi solicita consultări cu cei responsabili
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. "Pentru anul
2018, este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima
perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă
asigur că sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens,
voi atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii
decidenţilor politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern
trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. El a arătat că îşi doreşte o economie
sănătoasă, care să beneficieze de o "guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât
beneficiile de astăzi să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile
viitoare". "Sper că, prin bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri
va reuşi să îşi susţină priorităţile şi să îşi consolideze realizările", a afirmat şeful statului. Preşedintele
Iohannis a precizat că, în anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea
Europeană, însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele mediului
de afaceri fiind obţinute mai degrabă în ciuda acestor politici. "Tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic şi financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii
anului 2018", a spus şeful statului. El a dat ca exemplu faptul că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se
continuă trendul descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de
capital faţă de anii anteriori şi subliniază că nu este suficient ca bugetul să prevadă "doar pe hârtie alocări
investiţionale, ci trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum
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infrastructura". "În acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul,
sau pot să spun mai bine, Guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care
să respecte ţinta de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să
adopte măsuri ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de
dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an.
Dacă la toate acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal
contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura
predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic", a afirmat
Iohannis. Pe de altă parte, şeful statului a afirmat că Germania este, în prezent, primul partener comercial
al României.
20. Iașul surclasează Bucureștiul: interes crescut în rândul profesorilor pentru conferința
SuperTeach
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Romanian Business Leaders (RBL), cea mai importantă comunitate de antreprenori și executivi de top din
România, în parteneriat cu EDUCATIVA și Institutul de Dezvoltare Personală organizează cea de-a doua
conferință inspirațională pentru profesori, ca parte a unui proiect menit să îi sprijine pe aceștia să creeze
comunități cu o Mentalitate Deschisă ori să devină ambasadori ai Mentalității Deschise în comunitățile lor.
Aproximativ 470 de profesori din Iași și regiune, cu 170 mai mulți decât în București vor participa sâmbătă,
27 ianuarie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la cea de-a doua conferință SuperTeach
organizată de RBL. După prima conferință organizată la București, la care au participat peste 300 de
profesori din toată țara, cea de-a doua conferință SuperTeach va aduna sâmbătă, 27 ianuarie, la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, peste 470 de cadre didactice și părinți din regiune. La
conferință profesorii vor urmări discursuri motivaționale și vor avea ocazia să participe la workshop-uri pe
teme cum ar fi impactul Mentalității Deschise în motivarea elevilor, o mai bună înțelegere a tipologiilor lor
sau principii de formare a unor relații sănătoase între mentori și elevi. „Mă bucur să văd că acest proiect ia
amploare mai repede decât ne-am așteptat. Văd interesul profesorilor, implicarea oamenilor de calitate din
afara sistemului de învățământ și cred vom ajunge să creăm împreună o masa critică ce va genera
transformarea acestuia din interior. Schimbarea vine individual, cu fiecare dintre noi” , a spus Dragoș
Anastasiu, antreprenor, unul dintre inițiatorii programului SuperTeach. Conferințele vor fi urmate de un
program de formare în implementarea principiilor Mentalității Deschise în educație, un instrument folosit la
nivel internațional pentru schimbarea mentalității. Acestea vor fi oferite de Institutul Arbinger, lider mondial
în schimbarea mentalității reprezentat în România de Institutul Dezvoltării Personale, iar prima sesiune din
acest program de formare va avea loc pe 9-10 martie, la București. „Institutul Dezvoltării Personale
implementează deja cu succes la Școala Varlaam din Iași principiile mentalității deschise în educație,
inspirând întreaga comunitate de elevi, profesori și părinți să abordeze procesul învățării cu o Mentalitate
Deschisă, adică să-l privească pe celalalt ca fiind la fel de important, să țină cont de aspirațiile și nevoile
celor din jur” , a spus Cristina Gheorghe, președintele IDP și Director Executiv al Fundației Varlaam. Printre
speakerii prezenți sâmbătă se numără: Dragoș Anastasiu, antreprenor, Preot Constantin Necula, Cristina
Gheorghe, președintele IDP, Oana Moraru, Fondator Școala Helikon, Claudia Chiru, profesor școală
primară, Alexandru Ghiță, fondator Educativa, Daniela Ceredeev, profesor MERITO, Vasile Brașovanu,
profesor Teach for Romania, Angela Dimișcă, profesor Teach for Romania. Aceștia vor împărtăși celor
prezenți la conferință experiența lor în domeniul educațional și antreprenorial. Temele abordate la
workshop-uri: Workshop 1 – „Outward Mindset for teachers” - susținut de Cristina Gheorghe și Adrian
Timofti , Director Liceul Varlaam Workshop 2 – „Noua pedagogie a minții și a inimii” - susținut de Oana
Moraru Workshop 3 – „Matematica în stil singaporez” - susținut de Claudia Chiru Workshop 4 – „Creierul și
inteligența emoțională” - susținut de Vasile Brașovanu Workshop 5 – „Educație non-formală și tehnici
alternative de învățare” - susținut de Daniela Ceredeev Workshop 6 – „Creativitate și autonomie în
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învățare”, susținut de Angela Dimișcă, profesor Teach for Romania SuperTeach este o inițiativă care își
propune să schimbe sistemul de învățământ din interior, sprijinindu-i pe profesori să devină factori ai
schimbării prin programe de formare în schimbarea mentalității proprii și a celor din jur. Proiectul
SuperTeach este demarat de Fundația Romanian Business Leaders, cea mai importantă comunitate de
antreprenori și executivi de top din România, EDUCATIVA și Institutul Dezvoltării Personale. Inițiatorii
proiectului sunt Dragoș Anastasiu, Felix Tataru, Alexandru Ghiță, Cristina Gheorghe. Susținătorii conferinței
de la Iași sunt: Eurolines, GMP Group, Galaxy Design și Școala Varlaam. *** Despre Fundația Romanian
Business Leaders Fundația Romanian Business Leaders este o organizație apolitică, neguvernamentală și
non-profit, înființată în iulie 2011. Obiectivul său este să dezvolte o platformă de acţiune şi implicare socială
pentru liderii din mediul privat. Scopul este ca România să devină o ţară mai bună pentru business-ul
responsabil şi, în felul acesta, pentru toţi românii. Mai multe detalii aici . Despre EDUCATIVA EDUCATIVA
este un grup de întreprinderi sociale ce dezvoltă şi promovează o gama largă de oportunităţi de dezvoltare
personală pentru tinerii din România. Printre proiectele curente se numără: RIUF – Romanian International
University Fair, EDMUNDO – Consiliere gratuită pentru studii în străinătate, UNIVERSALIO – Consiliere
pentru admitere la universități de top, REVIRO – Serviciu de recrutare pentru tinerii români cu studii sau
experiență internațională, AdmitereOnline.ro – Platforma online de înscriere la universitățile din România.
Despre IDP Institutul Dezvoltării Personale oferă programe și modele de dezvoltare personală și de
transformare organizațională pentru lideri. IDP folosește metodologii validate academic și modele
confirmate de rezultate practice locale și internaționale. Din 2016 IDP este reprezentant unic în România al
Institutului Arbinger, lider Mondial în schimbarea mentalității. Mai multe informații www.idp-romania.ro .
21. Klaus Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală. Voi discuta cu
Executivul, voi solicita consultări
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Keywords: Germania
25.01.2018 23:40:11vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. Șeful statului a
făcut aceste declarații la recepția oferită de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, la Palatul
Parlamentului. Președintele Klaus Iohannis / FOTO: www.presidency.ro "Pentru anul 2018, este evident că
atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări între
cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenţia şi noului
Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor politici de a asigura mai
presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important
este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern şi voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice astfel încât să existe garanţii de stabilitate din partea
guvernanţilor" , a spus şeful statului, la recepţia organizată la Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană, potrivit Administrației Prezidențiale . El a arătat că îşi doreşte o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o "guvernare responsabilă şi de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine sau să impună costuri nemeritate pentru generaţiile viitoare". "Sper că, prin
bună-credinţă, transparenţă şi dialog deschis cu decidenţii politici, mediul de afaceri va reuşi să îşi susţină
priorităţile şi să îşi consolideze realizările", a afirmat şeful statului. Preşedintele Iohannis a precizat că, în
anul 2017, economia României a consemnat o rată de creştere record în Uniunea Europeană, însă aceste
cifre nu reflectă, din păcate, şi calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obţinute
mai degrabă în ciuda acestor politici. "Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic şi
financiar, riscuri care înseamnă responsabilităţi suplimentare pentru decidenţii anului 2018", a spus şeful
statului. El a dat ca exemplu faptul că situaţia bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul
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descrescător în planul investiţiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital faţă de
anii anteriori şi subliniază că nu este suficient ca bugetul să prevadă "doar pe hârtie alocări investiţionale, ci
trebuie ca investiţiile să fie şi realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura". "În
acelaşi timp, în ciuda unei creşteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun
mai bine, Guvernele succesive au avut dificultăţi în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ţinta
de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri
ad-hoc, şi anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanţilor, preluarea de dividende sporite
de la companiile de stat sau blocarea unor plăţi ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate
acestea adăugăm şi degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de
aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanţilor de a asigura predictibilitatea
economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic", a afirmat Iohannis. Pe de altă
parte, şeful statului a afirmat că Germania este, în prezent, primul partener comercial al României
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22. Klaus Iohannis, atac devastator la actuala putere: ‘Voi atrage atenția și voi solicita consultări’
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Președintele României, Klaus Iohannis , a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Iohannis a
lansat un atac devastator la coaliția aflată la putere. Președintele a remarcat creșterea record a economiei,
dar a punctat că ”aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului
de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici”. Președintele avertizează noul Guvern că
România e supusă la riscuri în 2018. ”Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018”, a precizat
Iohannis. Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii: „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar
2018 foarte bun! Excelență, domnule Ambasador, Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane, Stimați întreprinzători, Dragi invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți
ani!» Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să
consolidați comunitatea de afaceri germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității
dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin
consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că
economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar
beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod
constant și pe termen lung. Tema generică a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate
prin Comunitate – se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de
rezultatele financiare ale prezentului, în favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile
să valorifice oportunitățile viitorului. Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener
comercial al României. Anul 2017 reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor
comerciale, cât și în privința exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale
anului la peste 12 miliarde de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au
crescut, în medie, cu 10% anual. Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră,
ale comunității de afaceri germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel
investițional, care ridică Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe
de aproape 9,5 miliarde de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a
atras importante companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în
special, la domenii cu valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto,
industria aeronautică, infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie
prezervate și consolidate. Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare
economică a României, prin inovații și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile
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străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite
de afaceri și modele de management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia
României a consemnat o rată de creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm.
Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri
fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții
anului 2018. De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în
planul investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă
nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei
creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, Guvernele
succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care
mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie
să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele
mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important
este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”, a fost mesajul lui Iohannis.
23. Familiile din nordul Bucureștiului cumpără vacanțe de două ori mai scumpe decât cele din restul
țării – studiu
Sursa: http://www.debizz.ro
Keywords:
25.01.2018 17:23:52vezi articolul
O familie din nordul Bucureștiului alocă, în medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanță, cu 45% mai
mult decât o familie din sudul Capitalei și de două ori mai mult decât cheltuiala medie a unei familii la nivel
național, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, cea mai mare agenție de turism din România. În
medie, o familie de români alocă pentru o vacanță suma de 1.500 euro. Astfel, turiștii din Moldova
cheltuiesc, în medie, 1.100 euro pe familie pentru o vacanță, cei din sudul țării 1.400 euro, iar cei din
Transilvania 1.500 euro, conform sursei citate. În medie, o familie de bucureșteni alocă pentru o vacanță
suma de 1.500 euro. După bugetul alocat pentru o vacanță, turiștii din Capitală sunt urmați de cei din
Constanța, Sibiu și Iași, potrivit studiului realizat de analiștii TUI TravelCenter pe baza datelor centralizate
de la cele 80 de agenții din țară. Cea mai scumpă vacanță vândută anul trecut de TUI Travel Center, un
revelion în Maldive, a fost cumpărată de un cuplu de români de la agenția din Băneasa Shopping City și a
costat 84.000 de euro. „Analiza prețului mediu al pachetelor turistice cumpărate de o familie în diverse
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zone din București, unde TUI TravelCenter are un număr de 12 agenții, demonstrează obiceiuri diferite de
consum. Astfel, o familie care alege să achiziționeze pachete turistice de la agenția din Băneasa Shopping
City plătește, în medie, pe o vacanță aproximativ 3.000 de euro. Pachetul mediu cumpărat de la București
Sun Plaza Mall costă 2.000 de euro, de la București Mega Mall și ParkLake Mall – 1.800 euro, de la
București Vitan Mall – 1.700 euro și de la București Afi Cotroceni -1.600 euro”, arată agenția de turism. La
agenția Băneasa Shopping City, în topul vânzărilor pachetele se regăsesc destinații exotice precum
Maldive, Thailanda, Mexic sau Republica Dominicană, unde se dorește cazarea la hoteluri de cinci sau
șase stele. Destinațiile preferate de cei ce cumpără vacanțe de la celelalte agenții din Capitală sunt cele din
ofertele charter în Turcia, Spania și Grecia, la hoteluri de trei-patru stele. O segmentare a cererii se
observă și în ceea ce privește destinațiile preferate ale românilor din diferite regiuni ale țării. Astfel, turiștii
din vest preferă într-o măsură mai mare decât cei din restul țării destinații estivale precum Muntenegru,
Italia si Croația. Aceasta deoarece sunt mai aproape de orașele de reședință, accentul punându-se pe
vacanțele individuale (transport cu autoturismul propriu). „ Totuși, per ansamblu, destinațiile preferate ale
ardelenilor sunt cele clasice, respectiv Turcia – Antalya, Grecia – Creta și Dubai, la care se adaugă
destinațiile exotice precum Mexicul. Clujul, Bucureștiul, Timișoara și Constanța se remarcă prin numărul
mare de clienți care cumpără de la TUI TravelCenter mai mult de o vacanță pe an”, potrivit sursei citate. La
București se cer din ce în ce mai mult vacanțe exotice în destinații din ce în ce mai îndepărtate: Bora-Bora,
Patagonia, Noua Zeelandă, cu experiențe din ce în ce mai provocatoare sau neobișnuite. Iașiul preferă
destinațiile clasice precum charterele în Turcia, Grecia și Spania și vacanțele all inclusive în Bulgaria.
Constănțenii aleg destinații charter precum Spania – Tenerife și vacanțele exotice în Punta Cana și
Thailanda. În acest an, Nova Travel, tour-operatorul grupului Eurolines, deținut de antreprenorul Dragoș
Anastasiu, va organiza săptămânal până la 22 curse charter marca TUI către 13 din cele mai apreciate
destinaţii estivale, respectiv către Grecia (insulele Creta, Rodos, Corfu, Santorini şi Zakynthos), Turcia
(Antalya), Spania (insulele Tenerife și Mallorca) și Cipru. TUI TravelCenter a finalizat anul 2017 cu o
creştere de 30% a cifrei de afaceri, ajungând la nivelul de 100 milioane de euro, iar pentru acest an și-a
bugetat o creștere de 12% a vânzărilor.
24. Iohannis: Guvernul sa nu pericliteze dezvoltarea Romaniei. Voi solicita consultari cu cei
responsabili
Sursa: http://www.ziare.com
Keywords: Germania
25.01.2018 21:47:51vezi articolul
Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente si
masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung,
subliniaza presedintele Klaus Iohannis, care vrea consultari cu cei responsabili si garantii de stabilitate.
Afirmatiile au fost facute in cadrul unei alocutiuni pe care presedintele Klaus Iohannis a sustinut-o joi seara
, la Palatul Parlamentului, cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie RomanoGermana. Presedintele a subliniat in discursul sau, ca "economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie
sa intelegem ca performanta durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si pe termen lung". In context, seful statului a
reamintit ca Germania este in prezent primul partener comercial al Romaniei , in ultimii ani relatiile
crescand, in medie, cu circa 10% anual, si a precizat ca anul 2017 a reprezentat "un nou varf istoric, atat in
ceea ce priveste totalul schimburilor comerciale, cat si in privinta exporturilor romanesti pe piata germana,
care s-au ridicat in primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde de euro". De asemenea, Germania se afla
pe locul 2 in topul investitorilor straini in Romania , prin investitiile directe de aproape 9,5 miliarde de euro,
fiind esential sa intelegem ca "investitiile straine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru
antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite de afaceri si modele de management performant", a
subliniat Klaus Iohannis. Presedintele a reamintit cresterea record a economiei Romaniei anul trecut , dar a
adaugat si ca "aceste cifre nu reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de
afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici". Klaus Iohannis a criticat " politicile fiscale
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imprudente " adoptate de guvern in ultimul an, precum si " masurile ad-hoc ", dintre care a mentionat
"reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an", dar si "degringolada fiscala". "Va
asigur ca sunt la curent cu preocuparile si dificultatile pe care mediul de afaceri le intampina. In acest sens,
voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra responsabilitatii
decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei . Viitorul Guvern
trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente si masuri hazardate,
sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung. In acest sens, voi discuta
cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate din partea guvernantilor", a declarat presedintele Klaus Ioahnnis. De
asemenea, seful statului a mai spus ca isi doreste pentru Romania "o economie sanatoasa, care sa
beneficieze de o guvernare responsabila si de politici predictibil e, astfel incat beneficiile de astazi sa nu
devina iluzorii maine, sau sa impuna costuri nemeritate pentru generatiile viitoare". In context, Klaus
Iohannis si-a exprimat speranta ca "prin buna-credinta, transparenta si dialog deschis cu decidentii politici ,
mediul de afaceri va reusi sa isi sustina prioritatile si sa isi consolideze realizarile". Liderii aliantei de
guvernare PSD-ALDE se reunesc vineri in forurile de conducere pentru a decide componenta viitorului
Executiv, care va fi condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Urmeaza ca saptamana viitoare
Parlamentul sa isi dea girul pentru Guvernul Dancila, iar presedintele Iohannis sa semneze decretele de
investitura. Citeste si: Fara investitii nu exista viitor. Romania se darama pe noi condusa de PSD Liberalii
au intocmit "Cartea Neagra a Guvernarii PSD-ALDE": Singura grija a fost subordonarea Justitiei Mesaj
pentru Guvernul PSD-ALDE: Lasati-ne sa muncim! De 6 luni suntem siliti sa deslusim masuri fiscale
25. Proiect de lege cu dedicaţie: metoda prin care se alege conducerea Consiliului Concurenţei se
schimbă
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords:
25.01.2018 00:20:00vezi articolul
După scandalul cu preţul ouălor de la sfârşitul lunii septembrie, când Bogdan Chiriţoiu, preşedintele
Consiliului Concurenţei, a supărat partidul de guvernământ pentru că „scăpase de sub control" preţurile
alimentare, un grup de 60 de deputaţi PSD au iniţiat un proiect de modificare a legii 21, în baza căreia
funcţionează Consiliul Concurenţei. Pe 12 decembrie 2017 Senatul returnează respectivul proiect avizat
favorabil către preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pentru a intra în dezbaterea Camerei. Pe
20 decembrie 2017, respectivul proiect de modificare a unei legi organice primeşte adresă de înregistrare
de la Consiliul Economic şi Social, care urmează să îşi spună punctul de vedere asupra acestei iniţiative
legislative. Fostul premier Mihai Tudose, întrebat de ECONOMICA.NET, a răspuns "Sigur NU" la întrebarea
referitoare la preluarea funcţiei deţinută de Bogdan Chiriţoiu. Salariul lui Chiriţoiu este conform declaraţiei
de avere de circa 12.600 de lei pe lună, dar posibilităţile de bonificare salarială pe care le introduce
proiectul de lege ar putea duce la o creştere substanţială a veniturilor preşedintelui acestei instituţii.
Modificările propuse de proiectul de lege PSD se referă aproape exclusiv la modificare metodelor de
alegere şi numire a viitorilor şefi ai Consiliului şi bineînţeles de revocare din funcţie a acestora. Dacă
proiectul trece în actuala formă, revocarea din funcţie a preşedintelui poate fi cerută de Senat, deoarece
Colegiul Consultativ actual, care asigura independenţa politică a instituţiei, dispare. În expunerea de motive
a proiectului de lege se arată că, în forma actuală, "există prevederi care afectează grav funcţionarea
instituţiei, în special prin modul în care se asigură numirile membrilor în cadrul Consiliului Concurenţei". La
ora actuală, în baza legii de funcţionare a Consiliului Concurenţei (CC), membrii sunt aleşi de către un
Colegiu Consultativ independent format din persoane active din mediul universitar, de afaceri, fundaţii sau
asociaţii care reprezintă tot mediul de afaceri şi foşti membri ai Consiliului Concurenţei. În acest context, în
expunerea de motive, iniţiativa legislativă arată că membrii conducerii consiliului Concurenţei sunt aleşi de
o entitate fără personalitate juridică, fără contribuţia parlamentului sau preşedinţiei, mulţi dintre ei putând fi
în conflict de interese, dat fiind funcţiile pe care le deţin. Ca exemple au fost date numele lui Steven van
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Groningen, fost preşedinte al Patronatului Bancar, al Ancăi Harasim, preşedinte AMCHAM, Mihai Bogza,
preşedintele Consiliului Investitorilor Străini (FIC) şi Radu Merică, preşedintele camerei de Comerţ
Româno-Germane. Principala modificare propusă de proiectul de lege se referă la modalităţile de
propunere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi a celor trei consilieri de concurenţă. Astfel, Colegiul
Consultativ ar trebui să dispară, iar propunerile de numire a preşedintelui şi a doi consilieri să fie făcute de
Camera Deputaţilor, iar a vicepreşedintelui şi a unui consilier de către Senat. Persoanele propuse să fie
audiate de Comisiile de specialitate din Parlament şi apoi numite de preşedintele României. Mai exact, noul
proiect de lege elimină din funcţie Colegiul Consultativ care asigura independenţa politică a Consiliului
Concurenţei. Alte modificări vizează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii conducerii
Consiliului. În prezent, pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței, o persoană trebuie să cetățean
român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European
sau cetățean al Confederației Elvețiene. În proiect este introdusă condiţia de a fi cetăţean român, să aibă
diplome de studii de lungă durată recunoscute în România, să aibă experienţă de minimum trei ani în
domeniul concurenţei sau al ajutorului de stat şi 15 ani vechime în activităţi din domeniul juridic sau
economic. În plus, preşedintele Consiliului Concurenţei va trebui să fi îndeplinit timp de 15 ani o funcţie de
conducere cu largi responsabilităţi. Aici, actualul preşedinte Bogdan Chiriţoiu nu va mai îndeplini condiţiile
decât pentru perioada de 9 ani. O altă modificare este cea privind revocarea din funcţie a membrilor
Consiliului Concurenței de către autoritatea care i-a numit în termen de 45 de zile de la constatare.
Procedura de revocare se aprobă prin hotărâre a Senatului României. În prezent, Senatul nu trebuie să îşi
exprime acordul pentru acest lucru. Cealaltă modificare vizează cuantumul amenzilor aplicate pentru
firmele cu cifra de afaceri totală de sub un milion de euro. În cazul în care cifra de afaceri totală a
contravenienților se situează sub echivalentul în lei a un milion de euro, Consiliul Concurenței poate aplica
amenda la cifra de afaceri realizată pe piața relevantă definită în cazul respectiv. Acum se aplică amenzi de
până la 10% din cifra de afaceri pentru toate categoriile de întreprinzători. De asemenea, proiectul legislativ
propune ca amenzile mai mici de 100 de euro în echivalent lei să nu se mai aplice.
1. O altă instituţie a statului român a intrat în vizorul aleşilor pentru a fi politizată
Sursa: http://www.diacaf.com/
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112 parlamentari sociali democraţi vor să modifice modul în care sunt aleşi membrii instituţiei, inclusiv
preşedintele. Practic, aleşii vor să decidă ei cine conduce autoritatea de concurenţă. Prin proiectul depus la
Camera Deputaţilor, parlamentarii PSD vor ca plenul Senatului să propună doi dintre membrii Consiliului
Concurenţei - vicepreşedintele şi un consilier de concurenţă. Deputaţii ar urma să decidă cine este cel care
va conduce instituţia şi să aleagă încă doi consilieri. Aleşii spun că o astfel de schimbare a modului în care
sunt aleşi şefii Consiliului Concurenţei ar elimina posibilitatea apariţiei unor conflicte de interese. Acum,
şefii Consiliului Concurenţei sunt numiţi de Guvern la propunerea Colegiului Consultativ , organism din care
fac parte oameni de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic, dar şi autorităţi care apără drepturile
consumatorilor. În expunerea de motive parlamentarii spun că aşa "se creează posibilitatea apariţiei de
grave conflicte de interese, deoarece reprezentanţii firmelor care fac parte din acest organ consultativ pot
să facă oricând obiectul unei investigaţii ale Consiliului Concurenţei, iar concluziile anchetelor ar putea fi
influenţate de aceştia". Printre cei care fac acum parte din Colegiul Consultativ se numără: Steven van
Groningen , preşedintele Patronatului Bancar din România şi şeful Raiffeisen Bank , Mihai Bogza ,
reprezentantul Investitorilor din România sau Radu Merica , fost preşedinte al Camerei de Comerţ
Româno-Germane. Chiar dacă îl are pe Steven van Groningen în Colegiul Consultativ , Raiffeisen Bank nu
a scăpat nici de investigaţiile Consiliului Concurenţei, ultima deschisă chiar anul trecut, şi nici de amenzi. În
2010 a fost sancţionată cu peste 14 milioane de lei de autoritatea de concurenţă pentru oferirea de
informaţii inexacte legate de atacul speculativ asupra leului din octombrie 2008, cu puţin timp înainte de
declanşarea crizei economice în România. Tribunalul Bucureşti prin decizie definitivă a redus, în 2012,
această amendă la 8 milioane de lei. În plus, în expunerea de motive parlamentarii critică prezenţa unor
51

cetăţeni străini în organismul consultativ, o anomalie pe care vor să o elimine. "Având în vedere importanţa
acestei instituţii pentru economia de piaţă, este normal ca cei cu putere de decizie să fie cetăţeni români,
care să cunoască temeinic realităţile României", se arată în documentul citat. Mandatul actualului
preşedinte al Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, se termină în martie 2020.
2. Klaus Iohannis, ATAC DEVASTATOR la actuala putere: 'Voi atrage atenția și voi solicita
consultări'
Sursa: http://www.stiripesurse.ro/
Keywords: Germania
25.01.2018 21:00:54vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis , a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Iohannis a
lansat un atac devastator la coaliția aflată la putere. Președintele a remarcat creșterea record a economiei,
dar a punctat că ”aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului
de afaceri fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici”. Președintele avertizează noul Guvern că
România e supusă la riscuri în 2018. ”Tabloul macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și
financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții anului 2018”, a precizat
Iohannis. Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii: „Bună seara tuturor! Vă doresc un an Centenar
2018 foarte bun! Excelență, domnule Ambasador, Domnule Președinte al Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane, Stimați întreprinzători, Dragi invitați, Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți
ani!» Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și felicitări pentru modul în care reușiți să
consolidați comunitatea de afaceri germană în România. Sunt pe deplin convins că roadele activității
dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin
consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că
economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar
beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod
constant și pe termen lung. Tema generică a evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate
prin Comunitate – se înscrie perfect în exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de
rezultatele financiare ale prezentului, în favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile
să valorifice oportunitățile viitorului. Doamnelor și domnilor, Germania este în prezent primul partener
comercial al României. Anul 2017 reprezintă un nou vârf istoric, atât în ceea ce privește totalul schimburilor
comerciale, cât și în privința exporturilor românești pe piața germană, care s-au ridicat în primele 10 luni ale
anului la peste 12 miliarde de euro. În ultimii ani, relațiile comerciale dintre România și Germania au
crescut, în medie, cu 10% anual. Aceste performanțe ilustrează deopotrivă și contribuțiile dumneavoastră,
ale comunității de afaceri germane din România, pentru care vă felicit. Un alt aspect important este cel
investițional, care ridică Germania pe locul 2 în topul investitorilor străini în România, prin investițiile directe
de aproape 9,5 miliarde de euro. Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, economia românească a
atras importante companii germane, care au creat aici, în România, exemple de succes. Mă refer, în
special, la domenii cu valoare adăugată ridicată, precum producția de subansamble pentru industria auto,
industria aeronautică, infrastructură și IT, dar, bineînțeles, și multe altele. Astfel de realizări trebuie
prezervate și consolidate. Investițiile străine sunt, fără îndoială, o veritabilă sursă de modernizare
economică a României, prin inovații și prin tehnologii de top. Este esențial să înțelegem că investițiile
străine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul românesc, prin oportunități sporite
de afaceri și modele de management performant. Doamnelor și domnilor, În anul 2017, economia
României a consemnat o rată de creștere record în Uniunea Europeană. Asta știm cu toții, și ne bucurăm.
Însă aceste cifre nu reflectă, din păcate, și calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri
fiind obținute mai degrabă în ciuda acestor politici. Din acest motiv, tabloul macroeconomic nu este lipsit de
riscuri în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități suplimentare pentru decidenții
anului 2018. De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se continuă trendul descrescător în
planul investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de capital față de anii anteriori. Însă
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nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și
realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum infrastructura. În același timp, în ciuda unei
creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul, sau pot să spun mai bine, Guvernele
succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care să respecte ținta de deficit de 3% din
PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit să adopte măsuri ad-hoc, și anume
reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile
de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și
degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal contestate de aproape toată lumea,
rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care
mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic. Pentru anul 2018, este evident că atenția trebuie
să se orienteze asupra mediului de afaceri, care s-a confruntat în ultima perioadă cu provocări dintre cele
mai nefirești în planul calității și predictibilității măsurilor economice. Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important
este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de
dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta cu noul Guvern și voi solicita consultări
cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea
guvernanților. Doamnelor și domnilor, Ca Președinte, îmi doresc pentru România o economie sănătoasă,
care să beneficieze de o guvernare responsabilă și de politici predictibile, astfel încât beneficiile de astăzi
să nu devină iluzorii mâine, sau să impună costuri nemeritate pentru generațiile viitoare. Sper că prin bunăcredință, transparență și dialog deschis cu decidenții politici, mediul de afaceri va reuși să își susțină
prioritățile și să își consolideze realizările. Felicit, încă o dată, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană pentru rolul său catalizator și vă doresc tuturor mult succes în tot ceea ce întreprindeți! La mulți
ani!”, a fost mesajul lui Iohannis.
3. Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală; voi discuta cu
Executivul şi voi solicita consultări cu cei responsabili
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
25.01.2018 21:11:52vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi ca solicită consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. "Pentru anul
2018 este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de afaceri care s-a confruntat în ultima perioadă
cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii măsurilor economice. Vă asigur că
sunt la curent cu preocupările şi dificultăţile cu care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi
atrage atenţia şi noului Guvern, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilităţii decidenţilor
politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Viitorul Guvern trebuie să
înţeleagă cât de important este să nu pericliteze prin politici imprudente şi măsuri hazardate
sustenabilitatea fiscală şi potenţialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern şi voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanţii de stabilitate din partea guvernanţilor", a spus şeful statului, la recepţia organizată la
Parlament de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia ,
editor: Mihai Simionescu , editor online: Gabriela Badea )
4. Ziare pe net „Voi atrage atenția și noului Guvern asupra responsabilității decidenților politici de a
asigura stabilitatea economică a României“
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Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:18:51vezi articolul
Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Șeful
Statului a precizat că va trage atenția și noului Guvern, așa cum a făcut-o de fiecare dată, asupra
responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României.
Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, transmis de Administrația Prezidențială. „Bună seara tuturor!
Vă doresc un an Centenar 2018 foarte bun! Excelență,...
5. Iohannis: Voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate economica Ultimele anunturi
Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:21:26vezi articolul
Iohannis, mesaj catre investitorii germani: Voi atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii de a
asigura stabilitatea economica a Romaniei. Șeful statului a sustinut un discurs, joi seara, in cadrul receptiei
organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, la Palatul Parlamentului. Șeful statului a
aratat ca viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important […] Post-ul Iohannis: Voi discuta cu noul
Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa existe garantii de stabilitate economica
apare prima data in Libertatea.ro.
6. Ziare pe net Viitorul Guvern trebuie să înţeleagă cât de important este să nu pericliteze potenţialul
de dezvoltare al României
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:22:51vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în această seară, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu
pericliteze sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest
sens va avea discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice.
Prezent la recepţia organizată la Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană,
Iohannis a declarat:"Pentru anul 2018, este evident că atenţia trebuie să fie asupra mediului de care s-a
confruntat în ultima perioadă cu provocări între cele mai nefireşti în planul calităţii şi predictibilităţii...
7. Iohannis: Voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate economica
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:25:19vezi articolul
Iohannis, mesaj catre investitorii germani: Voi atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii de a
asigura stabilitatea economica a Romaniei. Seful statului a sustinut un discurs, joi seara, in cadrul receptiei
organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, la Palatul Parlamentului. Seful statului a
aratat ca viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important […] Post-ul Iohannis: Voi discuta cu noul
Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa existe garantii de stabilitate economica
apare prima data in Libertatea.ro.
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8. Ziare pe net Klaus Iohannis: Viitorul Guvern nu trebuie să pericliteze sustenabilitatea fiscală. Voi
discuta cu Executivul, voi solicita consultări
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:28:51vezi articolul
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze
sustenabilitatea fiscală prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" şi a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. Șeful statului a
făcut aceste declarații la recepția oferită de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, la Palatul
Parlamentului. Președintele Klaus Iohannis / FOTO: www.presidency.ro...
9. Ziare pe net Klaus Iohannis SARE din nou LA GÂTUL coaliției de guvernare. "Viitorul Guvern nu
trebuie să PERICLITEZE..."
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:34:02vezi articolul
Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa coliției -ALDE, care urmează să-și pună în
funcție cel de-al treilea de la câștigarea alegerilor, în decembrie 2016. Președintele României a susținut joi,
la Palatul Parlamentului, o alocuțiune cu prilejul recepției organizate de Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană. Citește și: Tăriceanu, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre NEGOCIERILE cu Dragnea
privind alcătuirea Guvernului. Ce se întâmplă cu miniștrii ALDECe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au
rămas...
10. Klaus Iohannis, avertisment pentru viitorul Guvern
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
25.01.2018 21:35:58vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis spune că va cere garanții de la viitorul Guvern că va asigura stabilitatea
economică a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei
de Comerț și Industrie Româno-Germane. Foto: Inquam Photos „Vă asigur că sunt la curent cu
preocupările și dificultățile pe care mediul de afaceri le întâmpină. În acest sens, voi atrage atenția și noului
Guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura, mai
presus de orice, stabilitatea economică a României”, a spus președintele. „ Viitorul Guvern trebuie să
înțeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și măsuri hazardate,
sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe termen lung. În acest sens, voi discuta
cu noul Guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să
existe garanții de stabilitate din partea guvernanților”, a adăugat Iohannis. Discursul integral al lui Klaus
Iohannis: Doresc, încă de la început, să transmit «La mulți ani!» Camerei de Comerț și Industrie RomânoGermane și felicitări pentru modul în care reușiți să consolidați comunitatea de afaceri germană în
România. Sunt pe deplin convins că roadele activității dumneavoastră oferă numeroase exemple de bună
practică, nu doar prin rezultate, ci mai ales prin consecvență, determinare și seriozitate. În calitate de
oameni de afaceri, dumneavoastră știți foarte bine că economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie să
înțelegem că performanța durabilă nu înseamnă doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc
iluzorii, ci obținerea de realizări economice în mod constant și pe termen lung. Tema generică a
evenimentului de astăzi – Unity through community, Unitate prin Comunitate – se înscrie perfect în
exigențele unei abordări pe termen lung, care să treacă dincolo de rezultatele financiare ale prezentului, în
favoarea consolidării unei comunități de afaceri puternice, capabile să valorifice oportunitățile viitorului.
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11. Klaus Iohannis: Voi atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii decidentilor politici
de a asigura stabilitatea economica a Romaniei“
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
25.01.2018 21:18:43vezi articolul
Presedintele Romaniei , Klaus Iohannis , a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului , o
alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano Germana . Seful
Statului a precizat ca va trage atentia si noului Guvern , asa cum a facut o de fiecare data, asupra
responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei.
Va prezentam in continuare textul alocutiunii, transmis de Administratia Prezidentiala . bd ...
12. Klaus Iohannis SARE din nou LA GÂTUL coaliției de guvernare. "Viitorul Guvern nu trebuie să
PERICLITEZE..."
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
25.01.2018 21:50:00vezi articolul
Klaus Iohannis SARE din nou LA GÂTUL coaliției de guvernare. " Viitorul Guvern nu trebuie să
PERICLITEZE..." Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa coliției PSD - ALDE , care
urmează să-și pună în funcție cel de-al treilea guvern de la câștigarea alegerilor, în decembrie 2016.
Președintele României a susținut joi, la Palatul Parlamentului , o alocuțiune cu prilejul recepției organizate
de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Șeful statului a afirmat că va atrage atenţia noului
Guvern să nu pericliteze prin "politici imprudente şi măsuri hazardate" sustenabilitatea fiscală şi potenţialul
de dezvoltare al României pe termen lung şi a anunţat că în acest sens va avea discuţii cu Executivul şi că
va solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice. Potrivit lui Iohannis, tabloul
macroeconomic nu este lipsit de riscuri în plan economic și financiar, riscuri care înseamnă responsabilități
suplimentare pentru decidenții anului 2018. "De exemplu, situația bugetară a anului 2017 arată că se
continuă trendul descrescător în planul investițiilor publice, prin diminuarea ponderii în PIB a cheltuielilor de
capital față de anii anteriori. Însă nu este suficient ca bugetul să prevadă doar pe hârtie alocări
investiționale, ci trebuie ca investițiile să fie și realizate, pentru a nu mai neglija domenii cheie, precum
infrastructura. În același timp, în ciuda unei creșteri economice record în Uniunea Europeană, Guvernul,
sau pot să spun mai bine, guvernele succesive au avut dificultăți în asigurarea cadrului fiscal-bugetar care
să respecte ținta de deficit de 3% din PIB . În contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit
să adopte măsuri ad-hoc, și anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de
dividende sporite de la companiile de stat sau blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an.
Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală, pe fondul unor modificări ale Codului Fiscal
contestate de aproape toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura
predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă, pe bună dreptate, sistematic", a subliniat
șeful statului. De asemenea, președintele a spus că va atrage atenția și noului Guvern asupra
"responsabilității decidenților politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economică a României".
Redăm integral textul alocuțiunii ținute joi seară de președintele Klaus Iohannis :
13. Iohannis: Voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate economica
Sursa: http://www.ziareonline.com/
Keywords:
25.01.2018 22:08:52vezi articolul
Iohannis, mesaj catre investitorii germani: Voi atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii de a
asigura stabilitatea economica a Romaniei. Șeful statului a sustinut un discurs, joi seara, in cadrul receptiei
56

organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, la Palatul Parlamentului. Șeful statului a
aratat ca viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important […] Post-ul Iohannis: Voi discuta cu noul
Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa existe garantii de stabilitate economica
apare prima data in Libertatea.ro.
14. Iohannis: Voi discuta cu noul Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa
existe garantii de stabilitate economica
Sursa: http://www.revista-presei.com/
Keywords:
25.01.2018 22:14:52vezi articolul
Iohannis, mesaj catre investitorii germani: Voi atrage atentia si noului Guvern asupra responsabilitatii de a
asigura stabilitatea economica a Romaniei. Șeful statului a sustinut un discurs, joi seara, in cadrul receptiei
organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, la Palatul Parlamentului. Șeful statului a
aratat ca viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important […] Post-ul Iohannis: Voi discuta cu noul
Guvern si voi solicita consultari cu cei responsabili, astfel incat sa existe garantii de stabilitate economica
apare prima data in Libertatea.ro.
15. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care sunt CERINȚELE președintelui
Sursa: http://www.infoziare.ro/
Keywords:
25.01.2018 22:19:22vezi articolul
Președintele Klaus Iohannis a declarat că va cere garanții de la viitorul Guvern în ceea ce privește
asigurarea stabilității economice a României. Declarația a fost făcută în discursul susținut la o întâlnire cu
reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane.
16. Klaus Iohannis, ATAC DEVASTATOR la actuala putere: -#039;Voi atrage atentia si voi solicita
consultari-#039;
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords:
25.01.2018 22:19:41vezi articolul
Klaus Iohannis, ATAC DEVASTATOR la actuala putere: -#039;Voi atrage atentia si voi solicita consultari#039; Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o
alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a
lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea recor ... Sursa
17. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care sunt CERINȚELE presedintelui
Ultimele anunturi
Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords:
25.01.2018 22:24:33vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garantii de la viitorul Guvern in ceea ce priveste
asigurarea stabilitatii economice a Romaniei. Declaratia a fost facuta in discursul sustinut la o intalnire cu
reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane.
18. Mesajul lui Klaus Iohannis pentru viitorul guvern: "Nu trebuie sa pericliteze, prin politici
imprudente, sustenabilitatea fiscala"
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Sursa: http://www.antena.ro/
Keywords:
25.01.2018 23:05:28vezi articolul
"Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente si
masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung", a
declarat Iohannis in cadrul unei receptii organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana.
Excelenta, domnule Ambasador, Domnule Presedinte al Camerei de Comert si Industrie RomanoGermane, Stimati intreprinzatori, Dragi invitati, Doresc, inca de la inceput, sa transmit Camerei de Comert
si Industrie Romano-Germane si felicitari pentru modul in care reusiti sa consolidati comunitatea de afaceri
germana in Romania. In contextul unor politici fiscale imprudente, Guvernul a trebuit sa adopte masuri adhoc, si anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburantilor, preluarea de dividende sporite de
la companiile de stat sau blocarea unor plati ale ordonatorilor de credit pe final de an. Presedintele
Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi seara, intr-un discurs la Palatul Parlamentului, ca viitorul guvern nu
trebuie sa pericliteze, "prin politici imprudente si masuri hazardate", sustenabilitatea fiscala si potentialul de
dezvoltare al tarii. "Viitorul Guvern trebuie sa inteleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici
imprudente si masuri hazardate, sustenabilitatea fiscala si potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen
lung", a declarat Iohannis in cadrul unei receptii organizate de Camera de Comert si Industrie RomanoGermana. "In acest sens, voi atrage atentia si noului Guvern, asa cum am facut-o de fiecare data, asupra
responsabilitatii decidentilor politici de a asigura, mai presus de orice, stabilitatea economica a Romaniei",
a promis seful statului roman. In acest context, el a atras atentia ca "tabloul macroeconomic nu este lipsit
de riscuri in plan economic si financiar, riscuri care inseamna responsabilitati suplimentare pentru decidentii
anului 2018". Presedintele roman a subliniat importanta investitiilor straine, apreciind ca reprezinta "o
veritabila sursa de modernizare economica a Romaniei, prin inovatii si prin tehnologii de top". "Investitiile
straine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite
de afaceri si modele de management performant", a conchis Klaus Iohannis. Va prezentam in continuare
textul alocutiunii sustinite de presedintele Romaniei in cadrul receptii organizate de Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana. Excelenta, domnule Ambasador, Domnule Presedinte al Camerei de Comert
si Industrie Romano-Germane, Stimati intreprinzatori, Dragi invitati, Doresc, inca de la inceput, sa transmit
Camerei de Comert si Indust... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro
19. Preşedintele Iohannis: Viitorul Guvern trebuie să nu pericliteze sustenabilitatea fiscală
Sursa: http://www.infoziare.ro/
Keywords:
25.01.2018 23:07:01vezi articolul
Prezent la o recepţie organizată, la Parlament, de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, şeful
statului a declarat că va atrage atenţia viitorului Executiv să nu pericliteze sustenabilitatea fiscală prin
“politici imprudente şi măsuri hazardate”. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că în acest sens va avea
discuţii cu Guvernul şi va solicita consultări cu cei […]
20. Om de afaceri romano-german: Suntem frustrati ca sunt 4 milioane de romani plecati in
strainatate si noi suferim de lipsa de lucratori in Romania
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
25.01.2018 23:22:52vezi articolul
Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK
Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane
de romani lucreaza in strainatate.
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21. Klaus Iohannis, mesaj transant pentru noul guvern: Trebuie sa existe garantii privind stabilitatea
economica
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
25.01.2018 23:29:35vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a tinut, joi, la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate
de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. In declaratiile sale, sefului statului a trimis un mesaj
clar si raspicat pentru actuala guvernare PSD-ALDE: trebuie ,,sa existe garantii de stabilitate din partea
guvernantilor" privind economia. ,,In contextul unor politici fiscale imprudente,... Post-ul Klaus Iohannis,
mesaj transant pentru noul guvern: Trebuie sa existe garantii privind stabilitatea economica apare prima
data in Aktual24.
22. Klaus Iohannis, AVERTISMENT pentru noul GUVERN. Care sunt CERINTELE presedintelui
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords:
25.01.2018 23:30:07vezi articolul
Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garantii de la viitorul Guvern in ceea ce priveste
asigurarea stabilitatii economice a Romaniei. Declaratia a fost facuta in discursul sustinut la o intalnire cu
reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane.
1. „Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să ...
Sursa: http://www.facebook.com/Digi24HD
Keywords:
25.01.2018 21:26:00vezi articolul
„Viitorul Guvern trebuie să înțeleagă cât de important este să nu pericliteze, prin politici imprudente și
măsuri hazardate, sustenabilitatea fiscală și potențialul de dezvoltare al României pe termen lung”. Klaus
Iohannis, avertisment pentru viitorul Guvern Președintele Klaus Iohannis spune că va cere garanții de la
viitorul Guvern că va asigura stabilitatea economică a României. Declarația a fost făcută în discursul
susținut la o întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane.
2. StartupCafe Antreprenor cu afaceri de peste 100 milioane Euro: ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/HotNewsro/158929134194
Keywords: Dragos Anastasiu
25.01.2018 22:08:24vezi articolul
StartupCafe Antreprenor cu afaceri de peste 100 milioane Euro: „Sunt 4 milioane de români plecați în
străinătate și noi suferim de lipsă de lucrători în România”. Sunteți de acord cu Dragos Anastasiu ?
3. Iohannis, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie ...
Sursa: http://www.facebook.com/AgentiaNews.ro
Keywords:
25.01.2018 21:57:11vezi articolul
Iohannis, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Voi discuta cu noul
Guvern pentru garanţii de stabilitate Iohannis: Guvernul a avut politici fiscale imprudente, a luat măsuri adhoc, a fost degringoladă fiscală, nu a existat preocupare pentru predictibilitate. Voi discuta cu noul Guvern
pentru garanţii de stabilitate Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la recepţia organizată de Camera
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de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, că în 2017 România a avut o creştere economică record, însă
aceste cifre nu reflectă calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind făcute mai de...
4. Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul recepției ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/stiripesursero/679218552100812?fref=ts
Keywords:
25.01.2018 22:15:21vezi articolul
Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul recepției organizate de
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană - https://goo.gl/w8JQpt #stiripesurse #klausiohannis
#romania Discursul președintelui Klaus Iohannis la Camera de Comerț Româno-Germana
1. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germana ! Mereu am fost ...
Sursa: http://www.facebook.com/410083270018_10160273904300019
Keywords:
25.01.2018 21:42:26vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germana ! Mereu am fost aliați cu nemții și mereu am luat-o la
nuci ! Așa și acum !
1. Alocuțiune susținută la recepția organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
Sursa: https://www.youtube.com/channel/UC2pG2gHcDa2oaLOpxpmL07g
Keywords:
25.01.2018 22:05:11vezi articolul
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