1. Antreprenori și manageri români, americani și germani, „extrem de îngrijorați de
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Oamenii de afaceri și managerii români, americani și germani, cu investiții în România, se declară, miercuri, „extrem
de îngrijorați” de „asaltul asupra statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisă de Parlamentul de la
București. „Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România),
AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian
Business Leaders) este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele inițiative legislative
de modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o
traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic”, se arată într-un comunicat de presă remis
HotNews de organizațiile menționate. Ce mai spun investitorii români și străini: „Cascada de iniţiative legislative
controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea acestor
inițiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic și social, acestea fiind totodată în
mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de
către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului și lipsa de responsabilitate cu privire la
folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor
teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei pentru România şi români, în timp ce priorităţi
naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit stadiul de “strategii de sertar”. Deşi aceste
initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean, de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa
cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat. Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului de
reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de neîncredere care
afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO și UE, să adere la OECD și să
creeze bunăstare cetățenilor săi. Aceste măsuri și modul în care ele sunt adoptate în mod unilateral erodează
credibilitatea României, scad apetitul pentru investiții, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public și
privat și nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuță cu mult efort.
Este nedemn ca în
anul Centenarului său prioritățile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de subiecte care pun în
pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor” de Claudiu Zamfir HotNews.ro

2. Mediul de afaceri, în ALERTĂ: Modificările codului penal duc România pe o traiectorie
descendentă Informații privind fișierele de tip Cookie
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”Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno- Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
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Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic”, se arată într-un comunicat de presă remis de organizaţiile
menţionate. Cascada de iniţiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost
aprobate astăzi în Parlament. Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de
vedere economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea
obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o
mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei
pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit
stadiul de “strategii de sertar”. Deşi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean,
de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat. Insistenţa în direcţia modificărilor
legislaţiei penale, în pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali,
crează un climat de neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al
NATO şi UE, să adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi. Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate
în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru
împrumuturile din sectoarele public şi privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuţă
cu mult efort. Este nedemn ca în anul Centenarului său priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie
dominate de subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor.
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders) se declară "extrem de îngrijorată" de "asaltul asupra statului de drept" reprezentat de modificarea codurilor
penale. Potrivit organizaţiilor de afaceri, cascada de iniţiative legislative controversate de modificare a numeroase
legi, inclusiv a codurilor penale, pune România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic.
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Oamenii de afaceri români, americani şi germani se arată extrem de îngrijoraţi de „asaltul asupra statului de drept”,
precizând că iniţiativele legislative controversate pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere
social şi economic, scăzând apetitul pentru investiţii, crescând costurile pentru împrumuturi şi periclitând stabilitatea
macroeconomică. „Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în
România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL
(Romanian Business Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative
legislative de modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o
traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic”, arată cele trei organizaţii de oameni de afaceri într2

o declaraţie comună. Potrivit lor, cascada de iniţiative legislative controversate include anumite proiecte legislative
care au fost aprobate astăzi în Parlament. „Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată
din punct de vedere economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind
anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri,
politizarea managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice”, susţin ei. Oamenii
de afaceri spun că „asistăm în ultimele 18 luni la o mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme
periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale,
precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit stadiul de «strategii de sertar»”. Potrivit lor, deşi aceste
initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean, de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa
cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat. „Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului de
reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de neîncredere care
afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să adere la OECD şi să
creeze bunăstare cetăţenilor săi”, mai arată oamenii de afaceri. Asociaţiile transmit că aceste măsuri şi modul în care
ele sunt adoptate în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile
pentru împrumuturile din sectoarele public şi privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică
obţinută cu mult efort. „Este nedemn ca în anul Centenarului său priorităţile agendei publice şi legislative ale
României să fie dominate de subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor”, conchid asociaţiile,
reprezentate de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business Leaders). citeste totul despre:
oameni de afaceri amcham rbl ahk concordia statul de drept codul penal

5. Antreprenori și manageri români, americani și germani, „extrem de îngrijorați de
asaltul asupra statului de drept”: Prezentul şi viitorul românilor sunt în pericol
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Oamenii de afaceri și managerii români, americani și germani, cu investiții în România, se declară, miercuri, „extrem
de îngrijorați” de „asaltul asupra statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisă de Parlamentul de la
București. „Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România),
AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian
Business Leaders) este extrem de îngrijorată de asaltul Tag-uri: Bucureşti
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Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative legislative pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi
economic şi creează un climat de neîncredere, potrivit News.ro . Proiectul de modificare a Codului penal, care
include mai multe măsuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for
decizional, scrie News.ro . "Cascada de iniţiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care
au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din
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punct de vedere economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind
anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri,
politizarea managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice", se arată în
comunicat. Comunitatea a avertizat că, în ultimele 18 luni, există o mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul
unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei pentru România, în timp ce priorităţi naţionale,
precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit stadiul de "strategii de sertar". "Insistenţa în direcţia
modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor
internaţionali, crează un climat de neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener
de încredere al NATO şi UE, să adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi. Aceste măsuri şi modul în care
ele sunt adoptate în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile
pentru împrumuturile din sectoarele public şi privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică
obtinuţă cu mult efort", se arată în comunicat. Citește și: Comisia Europeană: Nu vom ezita să luăm măsurile
necesare pentru a ne asigura că modificările aduse Codului penal respectă legile UE
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de Articolul Fără precedent! Ce transmit Camera de Comerț Americană și a Germaniei după ce
Parlamentul a votat modificările la codul penal apare prima dată în Bugetul.ro . Fără precedent! Ce transmit Camera
de Comerț Americană și a Germaniei după ce Parlamentul a votat modificările la codul penal
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic, conform comunicatului remis redacţiei. Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea
acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social, acestea fiind
totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei
corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de
responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în
pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi., se mai arată în comunicat.
Este nedemn ca în anul
Centenarului său priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de subiecte care pun în
pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor.
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic, conform comunicatului remis redacţiei. Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea
acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social, acestea fiind
totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei
corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de
responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în
pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi, se mai arată în comunicat.
Este nedemn ca în anul
Centenarului său priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de subiecte care pun în
pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor.
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Penal: 'Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană'
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Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative legislative pun România Citește mai departe… Camera de Comerţ Americană și
cea Româno-Germană critică modificarea Codului Penal: ‘Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană’

11. Apel comun la responsabilitate pentru România. Asaltul asupra statului de drept
provoacă îngrijorarea investitorilor străini
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele inițiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic. ”Cascada de iniţiative legislative controversate, include anumite
proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea acestor inițiative legislative este fără o
logică fundamentată din punct de vedere economic și social, acestea fiind totodată în mod evident partizane.
Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de
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stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului și lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor
publice”, se arată într-un comunicat primit la redacție. Asistăm în ultimele 18 luni la o mobilizare fără precedent a
decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei pentru România şi români, în
timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit stadiul de “strategii de sertar”.
Deşi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean, de fapt, acestea adâncesc
nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat. Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida
valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO și UE, să
adere la OECD și să creeze bunăstare cetățenilor săi. Aceste măsuri și modul în care ele sunt adoptate în mod
unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiții, cresc costurile pentru împrumuturile din
sectoarele public și privat și nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuță cu mult efort. ”Este
nedemn ca în anul Centenarului său prioritățile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de
subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor”, conchid reprezentanții comunității de afaceri.
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AmCham Romania, AHK Romania, RBL and Concordia sent a joint statement to express the deep concern of the
business community they represent following the current assault on the rule of law, through the numerous
legislative initiatives to amend the legislation in various fields, including the criminal codes, and that place Romania
on a downward trend, economically and socially.

13. Comunitatea de afaceri: Modificările legislaţiei penale creează un climat de
neîncredere
Sursa: http://muntenia-news.ro/
Keywords:
04.07.2018 23:38:09vezi articolul
Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative Citește mai departe…

14. Mediul de afaceri: Inițiative legislative ale Parlamentului, precum modificarea Codului
Penal, erodează credibilitatea României, scad investițiile, cresc costurile de împrumut și
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Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania(Camera de Comerț Americană în România), AHK (Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană), Confederația Patronală Concordia și RBL(Romanian Business Leaders),
transmite că este extrem de îngrijorată de acțiunile pe care le apreciază ca un asalt asupra statului de drept, prin
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multiplele inițiative legislative de modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale,
considerând că România intră astfel pe o traiectorie descendentă social și economic. Mesajul a fost transmis la scurt
timp după ce proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for
decizional. ”Aceste măsuri și modul în care sunt adoptate în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad
apetitul pentru investiții, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public și privat și, nu în ultimul rând,
periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuță cu mult efort”, arată reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit
sursei citate, cascada de inițiative legislative controversate include anumite proiecte legislative care au fost aprobate
astăzi în Parlament. ”Motivarea acestor inițiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere
economic și social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligațiilor
de respectare a guvernanței corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului și lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice”, mai afirmă membrii
comunității de afaceri. Aceștia apreciază că în ultimele 18 luni a fost înregistrată o mobilizare fără precedent a
decidenților în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenței și importanței pentru România și români, în
timp ce priorități naționale, precum educația, sănătatea, infrastructura, nu au depășit stadiul de “strategii de sertar”.
Deși aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija față de cetățean, de fapt, acestea sunt apreciat ca
adâncind nesiguranța cetățenilor și neîncrederea mediului privat. ”Insistența în direcția modificărilor legislației
penale, în pofida valului de reacții din partea societății și a avertismentelor partenerilor internaționali, crează un
climat de neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO și
UE, să adere la OECD și să creeze bunăstare cetățenilor săi”, consideră oamenii de afaceri. Parlamentul a aprobat
miercuri modificări ale Codului Penal, printre care redefinirea abuzului în serviciu, eliminând din sfera acestuia
elaborarea, emiterea sau aprobarea actelor normative de către Parlament și Guvern, abrogarea neglijenței în
serviciu. Totodată, a fost modificată definiția grupului infracțional organizat, în sensul că nu constituie grup
infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și fără a
avea o continuitate. Parlamentul a dezincriminat miercuri și faptele de corupție în favoarea terților, iar funcționarii
vor putea utiliza informații de serviciu și face acte de comerț pentru profit personal. Informaţiile publicate de
Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la
această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

15. Fără precedent! Ce transmit Camera de Comerț Americană și a Germaniei după ce
Parlamentul a votat modificările la codul penal
Sursa: https://www.bugetul.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:18:43vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele inițiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic, se arată într-un comunicat de presă remis redacției bugetul.ro.
Cascada de iniţiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în
Parlament. Motivarea acestor inițiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic și
social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de
respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului și lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o
mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei
pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit
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stadiul de “strategii de sertar”. Deşi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean,
de fapt, acestea adâncesc nesiguranţacetăţenilorşi neîncrederea mediului privat. Insistenţa în direcţia modificărilor
legislaţiei penale, în pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali,
crează un climat de neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al
NATO și UE, să adere la OECD și să creeze bunăstare cetățenilor săi. Aceste măsuri și modul în care ele sunt adoptate
în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiții, cresc costurile pentru
împrumuturile din sectoarele public și privat și nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuță
cu mult efort. Este nedemn ca în anul Centenarului său prioritățile agendei publice şi legislative ale României să fie
dominate de subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor. Citește și… EXCLUSIV! Răsturnare de
situație! DNA dinamitează spusele unuia dintre șefii din Poliție, acuzați că fabrică dosare! Probleme serioase pentru
cei care deţin aceste modele de telefoane: Un bug software ar putea trimite la întâmplare toate pozele din telefon
EXCLUSIV! Alertă pentru Carmen Dan! Un fost colaborator acuză: Șefi din Poliție fabrică dosare! Reacția promptă a
ministrului de Interne TAGS

16. Mediul de afaceri avertizează: Modificările Codului Penal pun România pe o
traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic
Sursa: https://www.newmoney.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:59:12vezi articolul
Oamenii de afaceri români, dar și reprezentanții investitorilor străini se arată îngrijorți de eventualele efecte ale
modificărilor aduse Codului Penal. „Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ
Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia
şi RBL (Romanian Business Leaders) este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele
inițiative legislative de modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România
pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic”, potrivit unui comunicat semnat de
organizațiile amintite, citat de HotNews . Potrivit mediului de business, motivarea acestor iniţiative legislative nu are
o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane.
„Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de
stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor
publice”, se mai arată în comunicat. Oamenii de afaceri acuză clasa politică de superficialitate în ceea ce privește
tratarea subiectelor prioriatare cum ar fi sănătatea, educația, ori infrastructura care sunt păstrate „la sertar”. Mai
mult, modificarea legislației penale a fost făcută în pofida valului de reacții venit atât din partea societății civile cât și
a partenerilor internaționali, se mai arată în documentul transmis de reprezentanții mediului de afaceri. „Aceste
măsuri și modul în care ele sunt adoptate în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru
investiții, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public și privat și nu în ultimul rând periclitează
stabilitatea macroeconomică obtinuță cu mult efort”, mai adaugă semnatarii comunicatului. Aceasta nu este singura
reacție la modificarea Codului Penal. Și alte organizații o consideră ilegală și partinică. APADOR-CH consideră că este
neconstituţională adoptarea unor modificări legislative substanţiale ale Codului penal, în lipsa studiilor de impact
prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, acesta fiind, în opinia organizaţiei, şi argumentul care
poate fi invocat în czul unei sesizări la curtea Constituţională. „Potrivit art. 30 al. 1 lit. d din legea 24/2000, studiile de
impact sunt obligatorii în cazul proiectelor de legi de importantă şi complexitate deosebită, iar proiectul de lege de
modificare a Codului penal intră, în mod evident, în această categorie. Conform art. 33 al. 1 din Legea nr. 24/2000,
studiul de impact are ca scop estimarea costurilor şi beneficiilor aduse în plan economic şi social prin adoptarea
proiectului de lege, precum şi evidenţierea dificultăţilor care ar putea apărea în procesul de punere în practică a
reglementărilor propuse. De asemenea, potrivit art. 33 al. 2 din legea 24/2000, pentru propunerile legislative iniţiate
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de deputaţi sau de senatori, studiile de impact se întocmesc prin grija ministerelor de resort, la solicitarea comisiilor
parlamentare”, se arată într-un comunicat al APADOR-CH, citat de news.ro. Organizația consideră că înainte de a fi
trimisă la promulgare, legea care modifică codurile penale trebuie atacată la Curtea Constituțională

17. Modificarea codurilor penale pune România pe o traiectorie descendentă din punct de
vedere social şi economic (comunitatea de afaceri)
Sursa: http://www1.agerpres.ro/agerpres/home
Keywords:
04.07.2018 16:49:27vezi articolul
Cascada de iniţiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune
România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic, atrage atenţia comunitatea de afaceri
reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business Leaders). "Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi (miercuri, 4 iulie 2018,
n.r.) în Parlament. Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere
economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor
de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o
mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei
pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit
stadiul de 'strategii de sertar'. Deşi aceste iniţiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean,
de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat", se arată într-un comunicat
transmis miercuri AGERPRES. Potrivit comunităţii de afaceri, "insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în
pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, creează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi". "Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod
unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din
sectoarele public şi privat şi, nu în ultimul rând, periclitează stabilitatea macroeconomică obţinută cu mult efort. Este
nedemn ca, în anul Centenarului său, priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de
subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor", atenţionează reprezentanţii celor patru entităţi.
Miercuri, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin
Jianu, a subliniat, la rândul său, că modificările Codului penal creează un dezavantaj major mediului de afaceri prin
dezincriminarea neglijenţei în serviciu. "Legiferarea modificărilor aduse Codului penal şi dezincriminarea neglijenţei
în serviciu poate aduce prejudicii majore mediului de afaceri ţinând cont că statul este cel mai mare contractor în
economie. Nu înţelegem de ce definirea abuzului în serviciu face referire doar la obţinerea de foloase pentru un
funcţionar public pentru sine şi pentru rude de până la gradul doi. Problema noastră cea mai importantă nu este
neapărat obţinerea unui folos, ci pur şi simplu crearea unui dezavantaj. Pentru că abuzul în serviciu poate însemna
crearea unui dezavantaj pentru un operator economic. În moment în care un funcţionar public nu oferă o informaţie
publică sau refuză semnarea unui contract, sau angajaţi ai ANAF decid blocarea contului unei companii, se creează
un impact negativ asupra mediului economic", a precizat Florin Jianu. Preşedintele Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a subliniat că operatorul respectiv, din necunoaştere sau reaua
voinţă a unui funcţionar public, poate ajunge într-o situaţie de faliment care afectează salariaţii săi şi membrii
familiei. Acesta apreciază că funcţiile pe care le are statul, în special cele de control, pot fi grav distorsionate prin
redefinirea abuzului în serviciu, "într-un sens sau în altul, prin crearea de avantaje sau de dezavantaje". Plenul
Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul privind modificarea Codului penal, cu 167 de voturi "pentru", 97
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''împotrivă'' şi 19 abţineri. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va contesta la Curtea
Constituţională atât Codul penal, cât şi Codul de procedură penală. "Despre conţinutul Codului penal modificat voi
avea o prezentare mai lungă atunci când voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de ştiut că şi
Codul de procedură penală, la care m-am referit acum câteva zile, este în pregătire pentru a fi contestat la CCR.
Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice şi dăunătoare şi am de gând să folosesc
toate instrumentele constituţionale pentru a contesta aceste două acte normative - Codul penal şi Codul de
procedură penală", a spus Iohannis, la Cotroceni. Iohannis a afirmat că adoptarea Codului penal este un eveniment
de-a dreptul revoltător, subliniind că ceea ce se întâmplă reprezintă dictatura majorităţii. AGERPRES/(AS - autor:
Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Ada Vîlceanu) Conținutul website-ului www.agerpres.ro este
destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de
către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice
modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare . Dacă sunteţi
interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing –
marketing@agerpres.ro . Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi
condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro .

18. Oamenii de afaceri reactioneaza: Modificarea codurilor penale afecteaza obiectivele
asumate ale Romaniei
Sursa: http://www.business24.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:41:32vezi articolul
Cascada de initiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune
Romania pe o traiectorie descendenta din punct de vedere social si economic, atrage atentia comunitatea de afaceri
reprezentata de AmCham Romania (Camera de Comert Americana in Romania), AHK (Camera de Comert si Industrie
Romano-Germana), Confederatia Patronala Concordia si RBL (Romanian Business Leaders). "Cascada de initiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astazi (miercuri, 4 iulie 2018,
n.r.) in Parlament. Motivarea acestor initiative legislative este fara o logica fundamentata din punct de vedere
economic si social, acestea fiind totodata in mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligatiilor
de respectare a guvernantei corporative de catre companiile de stat, lasa loc pentru abuzuri, politizarea
managementului si lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistam in ultimele 18 luni la o
mobilizare fara precedent a decidentilor in jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgentei si importantei
pentru Romania si romani, in timp ce prioritati nationale, precum educatia, sanatatea, infrastructura, nu au depasit
stadiul de 'strategii de sertar'. Desi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija fata de cetatean,
de fapt, acestea adancesc nesiguranta cetatenilor si neincrederea mediului privat", se arata intr-un comunicat
transmis miercuri AGERPRES. Potrivit comunitatii de afaceri, "insistenta in directia modificarilor legislatiei penale, in
pofida valului de reactii din partea societatii si a avertismentelor partenerilor internationali, creeaza un climat de
neincredere care afecteaza obiectivele asumate ale Romaniei: sa fie un partener de incredere al NATO si UE, sa
adere la OECD si sa creeze bunastare cetatenilor sai". "Aceste masuri si modul in care ele sunt adoptate in mod
unilateral erodeaza credibilitatea Romaniei, scad apetitul pentru investitii, cresc costurile pentru imprumuturile din
sectoarele public si privat si, nu in ultimul rand, pericliteaza stabilitatea macroeconomica obtinuta cu mult efort. Este
nedemn ca, in anul Centenarului sau, prioritatile agendei publice si legislative ale Romaniei sa fie dominate de
subiecte care pun in pericol prezentul si viitorul sau si al romanilor", atentioneaza reprezentantii celor patru entitati.
Miercuri, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin
Jianu, a subliniat, la randul sau, ca modificarile Codului penal creeaza un dezavantaj major mediului de afaceri prin
dezincriminarea neglijentei in serviciu. "Legiferarea modificarilor aduse Codului penal si dezincriminarea neglijentei
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in serviciu poate aduce prejudicii majore mediului de afaceri tinand cont ca statul este cel mai mare contractor in
economie. Nu intelegem de ce definirea abuzului in serviciu face referire doar la obtinerea de foloase pentru un
functionar public pentru sine si pentru rude de pana la gradul doi. Problema noastra cea mai importanta nu este
neaparat obtinerea unui folos, ci pur si simplu crearea unui dezavantaj. Pentru ca abuzul in serviciu poate insemna
crearea unui dezavantaj pentru un operator economic. In moment in care un functionar public nu ofera o informatie
publica sau refuza semnarea unui contract, sau angajati ai ANAF decid blocarea contului unei companii, se creeaza
un impact negativ asupra mediului economic", a precizat Florin Jianu. Presedintele Consiliului National al
Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a subliniat ca operatorul respectiv, din necunoastere sau reaua
vointa a unui functionar public, poate ajunge intr-o situatie de faliment care afecteaza salariatii sai si membrii
familiei. Acesta apreciaza ca functiile pe care le are statul, in special cele de control, pot fi grav distorsionate prin
redefinirea abuzului in serviciu, "intr-un sens sau in altul, prin crearea de avantaje sau de dezavantaje". Plenul
Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind modificarea Codului penal, cu 167 de voturi "pentru", 97
''impotriva'' si 19 abtineri. In acest context, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va contesta la Curtea
Constitutionala atat Codul penal, cat si Codul de procedura penala. "Despre continutul Codului penal modificat voi
avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si
Codul de procedura penala, la care m-am referit acum cateva zile, este in pregatire pentru a fi contestat la CCR.
Modificarile care s-au facut in buna masura sunt fie inutile, fie chiar toxice si daunatoare si am de gand sa folosesc
toate instrumentele constitutionale pentru a contesta aceste doua acte normative - Codul penal si Codul de
procedura penala", a spus Iohannis, la Cotroceni. Iohannis a afirmat ca adoptarea Codului penal este un eveniment
de-a dreptul revoltator, subliniind ca ceea ce se intampla reprezinta dictatura majoritatii.

19. Cum au primit antreprenorii străini modificările codurilor penale
Sursa: http://www.digi24.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:07:22vezi articolul
Cascada de iniţiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune
România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic, atrage atenţia comunitatea de afaceri
reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business Leaders). "Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi (miercuri, 4 iulie 2018,
n.r.) în Parlament. Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere
economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor
de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o
mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei
pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit
stadiul de 'strategii de sertar'. Deşi aceste iniţiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean,
de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat", se arată într-un comunicat
transmis miercuri Agerpres.ro . Potrivit comunităţii de afaceri, "insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale,
în pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, creează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi". "Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod
unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din
sectoarele public şi privat şi, nu în ultimul rând, periclitează stabilitatea macroeconomică obţinută cu mult efort. Este
nedemn ca, în anul Centenarului său, priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de
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subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor", atenţionează reprezentanţii celor patru entităţi.
Miercuri, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin
Jianu, a subliniat, la rândul său, că modificările Codului penal creează un dezavantaj major mediului de afaceri prin
dezincriminarea neglijenţei în serviciu. "Legiferarea modificărilor aduse Codului penal şi dezincriminarea neglijenţei
în serviciu poate aduce prejudicii majore mediului de afaceri ţinând cont că statul este cel mai mare contractor în
economie. Nu înţelegem de ce definirea abuzului în serviciu face referire doar la obţinerea de foloase pentru un
funcţionar public pentru sine şi pentru rude de până la gradul doi. Problema noastră cea mai importantă nu este
neapărat obţinerea unui folos, ci pur şi simplu crearea unui dezavantaj. Pentru că abuzul în serviciu poate însemna
crearea unui dezavantaj pentru un operator economic. În moment în care un funcţionar public nu oferă o informaţie
publică sau refuză semnarea unui contract, sau angajaţi ai ANAF decid blocarea contului unei companii, se creează
un impact negativ asupra mediului economic", a precizat Florin Jianu. Preşedintele Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a subliniat că operatorul respectiv, din necunoaştere sau reaua
voinţă a unui funcţionar public, poate ajunge într-o situaţie de faliment care afectează salariaţii săi şi membrii
familiei. Acesta apreciază că funcţiile pe care le are statul, în special cele de control, pot fi grav distorsionate prin
redefinirea abuzului în serviciu, "într-un sens sau în altul, prin crearea de avantaje sau de dezavantaje". Plenul
Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul privind modificarea Codului penal, cu 167 de voturi "pentru", 97
''împotrivă'' şi 19 abţineri. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va contesta la Curtea
Constituţională atât Codul penal, cât şi Codul de procedură penală. "Despre conţinutul Codului penal modificat voi
avea o prezentare mai lungă atunci când voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de ştiut că şi
Codul de procedură penală, la care m-am referit acum câteva zile, este în pregătire pentru a fi contestat la CCR.
Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice şi dăunătoare şi am de gând să folosesc
toate instrumentele constituţionale pentru a contesta aceste două acte normative - Codul penal şi Codul de
procedură penală", a spus Iohannis, la Cotroceni. Iohannis a afirmat că adoptarea Codului penal este un eveniment
de-a dreptul revoltător, subliniind că ceea ce se întâmplă reprezintă dictatura majorităţii. Etichete: amcham ,
antreprenori , coduri penale , ahk , rbl

20. Modificarea codurilor penale pune România pe o traiectorie descendentă din punct de
vedere social şi economic(comunitatea de afaceri)
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:55:25vezi articolul
Cascada de iniţiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune
România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic, atrage atenţia comunitatea de afaceri
reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business Leaders). "Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi (miercuri, 4 iulie 2018,
n.r.) în Parlament. Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere
economic şi social, acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor
de respectare a guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea
managementului şi lipsa de responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o
mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei
pentru România şi români, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit
stadiul de 'strategii de sertar'. Deşi aceste iniţiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean,
de fapt, acestea adâncesc nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat", se arată într-un comunicat
transmis miercuri AGERPRES. Potrivit comunităţii de afaceri, "insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în
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pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, creează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi". "Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod
unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din
sectoarele public şi privat şi, nu în ultimul rând, periclitează stabilitatea macroeconomică obţinută cu mult efort. Este
nedemn ca, în anul Centenarului său, priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de
subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor", atenţionează reprezentanţii celor patru entităţi.
Miercuri, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin
Jianu, a subliniat, la rândul său, că modificările Codului penal creează un dezavantaj major mediului de afaceri prin
dezincriminarea neglijenţei în serviciu. "Legiferarea modificărilor aduse Codului penal şi dezincriminarea neglijenţei
în serviciu poate aduce prejudicii majore mediului de afaceri ţinând cont că statul este cel mai mare contractor în
economie. Nu înţelegem de ce definirea abuzului în serviciu face referire doar la obţinerea de foloase pentru un
funcţionar public pentru sine şi pentru rude de până la gradul doi. Problema noastră cea mai importantă nu este
neapărat obţinerea unui folos, ci pur şi simplu crearea unui dezavantaj. Pentru că abuzul în serviciu poate însemna
crearea unui dezavantaj pentru un operator economic. În moment în care un funcţionar public nu oferă o informaţie
publică sau refuză semnarea unui contract, sau angajaţi ai ANAF decid blocarea contului unei companii, se creează
un impact negativ asupra mediului economic", a precizat Florin Jianu. Preşedintele Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a subliniat că operatorul respectiv, din necunoaştere sau reaua
voinţă a unui funcţionar public, poate ajunge într-o situaţie de faliment care afectează salariaţii săi şi membrii
familiei. Acesta apreciază că funcţiile pe care le are statul, în special cele de control, pot fi grav distorsionate prin
redefinirea abuzului în serviciu, "într-un sens sau în altul, prin crearea de avantaje sau de dezavantaje". Plenul
Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul privind modificarea Codului penal, cu 167 de voturi "pentru", 97
''împotrivă'' şi 19 abţineri. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va contesta la Curtea
Constituţională atât Codul penal, cât şi Codul de procedură penală. "Despre conţinutul Codului penal modificat voi
avea o prezentare mai lungă atunci când voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de ştiut că şi
Codul de procedură penală, la care m-am referit acum câteva zile, este în pregătire pentru a fi contestat la CCR.
Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice şi dăunătoare şi am de gând să folosesc
toate instrumentele constituţionale pentru a contesta aceste două acte normative - Codul penal şi Codul de
procedură penală", a spus Iohannis, la Cotroceni. Iohannis a afirmat că adoptarea Codului penal este un eveniment
de-a dreptul revoltător, subliniind că ceea ce se întâmplă reprezintă dictatura majorităţii.

21. Comunitatea de afaceri: Modificările legislaţiei penale creează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României
Sursa: http://news.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:31:04vezi articolul
Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative legislative pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi
economic şi creează un climat de neîncredere. Proiectul de modificare a Codului penal, care include mai multe
măsuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. ”Cascada
de iniţiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament.
Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social,
acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a
guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de
13

responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice”, se arată în comunicat. Comunitatea a avertizat că, în
ultimele 18 luni, există o mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al
urgenţei şi importanţei pentru România, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura,
nu au depăşit stadiul de “strategii de sertar”. ”Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului
de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de neîncredere care
afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să adere la OECD şi să
creeze bunăstare cetăţenilor săi. Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod unilateral erodează
credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public şi
privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuţă cu mult efort”, se arată în comunicat.
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 . Citește și... Independenţa sistemului judiciar a fost afectată de atacurile unor lideri politici, a
stabilit CSM Comisia Europeană: Nu vom ezita să luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că modificările aduse
Codului penal respectă legile Uniunii Europene Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituţională cu privire
la legea care reglementează executarea pedepsei la domiciliu Dragnea, despre anunul lui Iohannis de a ataca la CCR
Codurile penale: Nu mă surprinde, a folosit abuziv toate instrumentale şi atribuţiile pe care le are în Constituţie
pentru a bloca şi alte legi

1. Mediul de afaceri, în ALERTĂ: Modificările codului penal duc România pe o traiectorie
descendentă
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
04.07.2018 17:02:47vezi articolul
Mai muți oameni de afaceri și manageri cu investiții în România se declară „extrem de îngrijorați” de „asaltul asupra
statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisă de Parlamentul de la București. Ultima ora ”Comunitatea
de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ
şi Industrie Româno- Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL ( Romanian Business Leaders ), este extrem
de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de modificare a numeroase legi
din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere
social şi economic”, se arată într-un comunicat de presă remis de organizaţiile menţionate. Cascada de iniţiative
legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament. Motivarea
acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social, acestea fiind
totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a guvernanţei
corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de
responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice. Asistăm în ultimele 18 luni la o mobilizare fără precedent a
decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al urgenţei şi importanţei pentru România şi români, în
timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura, nu au depăşit stadiul de “strategii de sertar”.
Deşi aceste initiative sunt argumentate la nivel declarativ prin grija faţă de cetăţean, de fapt, acestea adâncesc
nesiguranţa cetăţenilor şi neîncrederea mediului privat. Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida
valului de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de
neîncredere care afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE , să
adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi. Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod
unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din
sectoarele public şi privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuţă cu mult efort. Este
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nedemn ca în anul Centenarului său priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de
subiecte care pun în pericol prezentul şi viitorul său şi al românilor.

2. Apel la responsabilitate pentru România
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:05:37vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de
modificare a numeroase legi din diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie
descendentă din punct de vedere social şi economic, conform comunicatului remis redacţiei.

3. Fără precedent! Ce transmit Camera de Comerț Americană și a Germaniei după ce
Parlamentul a votat modificările la codul penal
Sursa: http://www.ziarulprofit.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:11:34vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de<br />Articolul Fără precedent! Ce transmit Camera de Comerț Americană și a Germaniei
după ce Parlamentul a votat modificările la codul penal apare prima dată în Bugetul.ro .<br /><br />Fără precedent!
Ce transmit Camera de Comerț Americană și a Germaniei după ce Parlamentul a votat modificările la codul penal

4. Afaceristii din Romania, EXTREM de ingrijorati de modificarea legilor
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:22:19vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentata de AmCham Romania (Camera de Comert Americana in Romania), AHK
(Camera de Comert si Industrie Romano-Germana), Confederatia Patronala Concordia si RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de ingrijorata de...

5. Afaceristii din Romania, EXTREM de ingrijorati de modificarea legilor
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:03:54vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentata de AmCham Romania (Camera de Comert Americana in Romania), AHK
(Camera de Comert si Industrie Romano-Germana), Confederatia Patronala Concordia si RBL (Romanian Business
Leaders), este extrem de ingrijorata de...

15

6. Ziare pe net Oamenii de afaceri, îngrijoraţi de „asaltul asupra statului de drept”: Scade
apetitul pentru investiţii, cresc costurile, periclitează stabilitatea macroeconomică
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
Keywords:
04.07.2018 18:11:53vezi articolul
„Comunitatea de reprezentată de AmCham (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (n Business Leaders), este extrem de
îngrijorată de asaltul asupra statului de drept, prin multiplele iniţiative legislative de modificare a numeroase legi din
diverse domenii, inclusiv a codurilor penale, ce pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social
şi economic”, arată cele trei organizaţii de oameni de într-o...

7. Oamenii de afaceri reactioneaza: Modificarea codurilor penale afecteaza obiectivele
asumate ale Romaniei
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:22:06vezi articolul
Cascada de initiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune
Romania pe o traiectorie descendenta din punct de vedere social si economic, atrage atentia comunitatea de afaceri
reprezentata de AmCham Romania ( Camera de Comert Americana in Romania), AHK ( Camera de Comert si
Industrie Romano-Germana), Confederatia Patronala Concordia si RBL ( Romanian Business Leaders ). " Cascada de
initiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astazi (miercuri, 4 iulie
2018, n.r.) in Parlament . …

8. Afaceristii din Romania, EXTREM de ingrijorati de modificarea legilor
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
04.07.2018 17:12:36vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentata de AmCham Romania ( Camera de Comert Americana in Romania), AHK (
Camera de Comert si Industrie Romano-Germana), Confederatia Patronala Concordia si RBL ( Romanian Business
Leaders ), este extrem de ingrijorata de...

9. Camera de Comerţ Americană și cea Româno-Germană critică modificarea Codului
Penal: 'Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană'
Sursa: http://www.stiripesurse.ro/
Keywords:
04.07.2018 19:06:32vezi articolul
Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative legislative pun România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi
economic şi creează un climat de neîncredere. Proiectul de modificare a Codului penal, care include mai multe
măsuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional. ”Cascada
de iniţiative legislative controversate, include anumite proiecte legislative care au fost aprobate astăzi în Parlament.
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Motivarea acestor iniţiative legislative este fără o logică fundamentată din punct de vedere economic şi social,
acestea fiind totodată în mod evident partizane. Exemple precum cel privind anularea obligaţiilor de respectare a
guvernanţei corporative de către companiile de stat, lasă loc pentru abuzuri, politizarea managementului şi lipsa de
responsabilitate cu privire la folosirea fondurilor publice”, se arată în comunicat. Comunitatea a avertizat că, în
ultimele 18 luni, există o mobilizare fără precedent a decidenţilor în jurul unor teme periferice din punct de vedere al
urgenţei şi importanţei pentru România, în timp ce priorităţi naţionale, precum educaţia, sănătatea, infrastructura,
nu au depăşit stadiul de “strategii de sertar”. ”Insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului
de reacţii din partea societăţii şi a avertismentelor partenerilor internaţionali, crează un climat de neîncredere care
afectează obiectivele asumate ale României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE, să adere la OECD şi să
creeze bunăstare cetăţenilor săi. Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod unilateral erodează
credibilitatea României, scad apetitul pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public şi
privat şi nu în ultimul rând periclitează stabilitatea macroeconomică obtinuţă cu mult efort”, se arată în comunicat.

10. Camera de Comerţ Americană și cea Româno-Germană critică modificarea Codului
Penal: 'Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană'
Sursa: http://www.ziarelive.ro/
Keywords:
04.07.2018 19:14:17vezi articolul
Comunitatea de afaceri, reprezentata de Camera de Comert Americana in Romania ( AmCham Romania ), Camera de
Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Confederatia Patronala Concordia si Romanian Business Leaders (RBL),
a anuntat joi ca multiple initiative legislative pun Romania pe o traiectorie descendenta din punct de vedere social si
economic si creeaza un climat de neincredere. Proiectul de modificare a Codului penal , care include mai multe
masuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor , in calitate de for decizional. Citește și:
EXCLUSIV! Rasturnare …

11. Comunitatea de afaceri critică extrem de DUR modificarea Codului penal: ASALTUL
asupra statului de drept pune în pericol PREZENTUL şi VIITORUL românilor
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords:
04.07.2018 19:44:36vezi articolul
Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK
(Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL (Romanian Business...

12. Comunitatea de afaceri critică extrem de DUR modificarea Codului penal: ASALTUL
asupra statului de drept pune în pericol PREZENTUL şi VIITORUL românilor
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
04.07.2018 20:06:42vezi articolul
Comunitatea de afaceri critică extrem de DUR modificarea Codului penal: ASALTUL asupra statului de drept pune în
pericol PREZENTUL şi VIITORUL românilor Un articol de: B1.ro - 04 Iul 2018, 19:19 Comunitatea de afaceri
reprezentată de AmCham România (Camera de Comerţ Americană în România), AHK (Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană), Confederaţia Patronală Concordia şi RBL ( Romanian Business Leaders ) se declară "extrem de
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îngrijorată" de "asaltul asupra statului de drept" reprezentat de modificarea codurilor penale. Potrivit organizaţiilor
de afaceri, cascada de iniţiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale,
pune România pe o traiectorie descendentă din punct de vedere social şi economic. Comunitatea de afaceri
consideră că "insistenţa în direcţia modificărilor legislaţiei penale, în pofida valului de reacţii din partea societăţii şi a
avertismentelor partenerilor internaţionali, creează un climat de neîncredere care afectează obiectivele asumate ale
României: să fie un partener de încredere al NATO şi UE , să adere la OECD şi să creeze bunăstare cetăţenilor săi".
"Aceste măsuri şi modul în care ele sunt adoptate în mod unilateral erodează credibilitatea României, scad apetitul
pentru investiţii, cresc costurile pentru împrumuturile din sectoarele public şi privat şi, nu în ultimul rând,
periclitează stabilitatea macroeconomică obţinută cu mult efort. Este nedemn ca, în anul Centenarului său,
priorităţile agendei publice şi legislative ale României să fie dominate de subiecte care pun în pericol prezentul şi
viitorul său şi al românilor", atenţionează reprezentanţii celor patru entităţi.

13. Camera de Comerţ Americană și cea Româno-Germană critică modificarea Codului
Penal: 'Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană'
Sursa: http://www.ziarulprofit.ro/
Keywords:
04.07.2018 20:31:46vezi articolul
Comunitatea de afaceri, reprezentată de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania), Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Confederaţia Patronală Concordia şi Romanian Business Leaders (RBL),
a anunţat joi că multiple iniţiative legislative pun România Citește mai departe… Camera de Comerţ Americană și
cea Româno-Germană critică modificarea Codului Penal: ‘Fără o logică fundamentată economic şi social, e partizană’
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