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GUVERNARE 

 

PRIORITATI 2005 IN ECONOMIE SI ADMINISTRATIE  
Cum se pot obţine maxim de efecte cu minim de 
costuri 
 
2005 este un an teribil de aglomerat pentru noul guvern al Alianţei DA, cu o 
mulţime de puncte pe agenda de urgenţe, care ţin deopotrivă de bătălia 
politică şi actul concret de administraţie. După cum am arătat şi în secţiunea 
precedentă, opinia SAR este că noua putere are cel mai mult de câştigat dacă 
se concentrează cu precădere asupra actului guvernării, demonstrând viteză şi 
performanţă în prima jumătate a anului, amânând clarificările politice pentru 
cea de-a doua jumătate sau mai târziu. Oricum, prea mult loc de întors nu este, 
pentru că foaia de parcurs trasată de Bruxelles este pretenţioasă şi cu termene 
scurte (vezi în pagina 20 un sumar al condiţiilor de monitorizare a României pentru 
capitolele Justiţie şi Afaceri Interne; şi Competiţie), iar măsurile impuse solicită 
atenţie la vârf şi resurse pentru a fi duse la bun sfârşit, nemaiputând fi ca până 
acum delegate vreunui secretar de stat mai mărunt însărcinat să ducă partenerii 
externi cu vorba.  

În plus, după încheierea procesului de negociere cu UE, care a fost unul de 
semnat promisiuni, s-a intrat de acum în etapa în care acestea trebuie chiar 
onorate. Aceasta e caracterizată de reguli ale guvernării diferite: performanţa nu 
se mai măsoară prin număr de legi adoptate sau planuri strategice trimise la 
Bruxelles, ci prin acţiuni concrete ale guvernului şi rezultate ale lor măsurabile în 
economie şi societate. Cu alte cuvinte, nu mai există nici scuza necooperării 
parlamentului: din cele 11 măsuri urgente cerute de Bruxelles până în martie, 
prezentate în pagina următoare, numai una singură presupune modificări 
legislative, restul fiind rezolvabile prin acţiune executivă directă.  

Însă aceste 11 măsuri sunt doar începutul, iar guvernul o ştie. Există nenumărate 
restanţe din anii precedenţi în materie de reformă economică şi administrativă 
ce trebuie recuperate urgent, pe cât posibil chiar în 2005. Toate presupun 
investiţii serioase de resurse financiare, într-un moment în care acestea sunt sever 
drămuite. Secţiunea de faţă prezintă o viziune realistă de abordare a acestor 
priorităţi, bazată pe trei principii: simplificare; transparentizare; reducerea 
cheltuielilor publice – cu avantajul că astfel se vine în întâmpinarea cerinţelor FMI 
de a se merge pe un buget cu deficit foarte mic, poate chiar zero. Cu alte 
cuvinte, nu vom enumera aici încă o dată toată lista lungă de măsuri cerută de 
partenerii externi. Ci vom propune o listă complementară de măsuri care, o dată 
puse în practică, reprezintă schimbări structurale ce reduc presiunea pe buget a 
celorlalte reforme, consumatoare de resurse.  
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CE ARE DE FACUT ROMANIA IN PRIMA JUMATATE A LUI 2005 
 
Pe data de 17 Decembrie 2004 Consiliul European a încheiat oficial negocierile de 
aderare ale României la UE. Până la semnarea Tratatului de Aderare, programată pentru 
25 Aprilie 2005, Guvernul României trebuie să demonstreze prin acţiuni concrete în 
faţa Uniunii Europene că a îndeplinit cele 11 condiţii stabilite la încheierea capitolelor 
“Justiţie şi Afaceri Interne” şi “Competiţie”, astfel: 
 
În martie 2005, pe domeniul JUSTIŢIE, Guvernul trebuie să prezinte la Bruxelles 
următoarele: 
1-2. Un Plan unic multi-anual de investiţii, care să reflecte calendarul şi progresul 
exact în implementarea Planului de Acţiune Schengen (amendat cu acquis-ul comunitar) 
şi în asigurarea unui nivel înalt al controlului şi supravegherii la viitoarele graniţe externe 
ale UE. Accentul se pune pe recrutarea a încă 4.438 poliţişti de frontieră şi pe întărirea 
controlului în special la graniţele de est (Ucraina, Moldova, Marea Neagră).  
3. Un Plan de acţiune actualizat şi o Strategie de reformă a Sistemului Judiciar 
(inclusiv nivelul de implementare al strategiei până la acel moment), care să includă 
principalele mãsuri pentru implementarea Legii de organizare a sistemului judiciar, a 
Legii cu privire la statutul magistraţilor şi a Legii cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii care au intrat în vigoare la 30 septembrie 2004. Să demonstreze 
funcţionarea deplină a noului sistem de distribuţie aleatoare a cazurilor în tribunale. 
4. Accelerarea luptei anti-corupţie la nivel înalt, prin aplicarea strictă a legislaţiei 
existente, asigurarea independenţei PNA şi prezentarea de către acesta a unor rapoarte 
convingătoare de activitate.  
5. Realizarea unui audit independent al rezultatelor şi impactului Strategiei 
Naţionale Anti-Corupţie adoptată de precedentul guvern, însoţită de un plan de 
acţiune cu prevederi bugetare adecvate pentru creşterea eficienţei luptei anticorupţie.  
6. Dovada asigurării unui cadru legal clar pentru îndeplinirea sarcinilor jandarmeriei şi 
poliţiei, care să prevadă cooperarea dintre acestea în domeniul implementării legislaţiei. 
In plus, un plan clar de recrutare de personal până la mijlocul anului 2005 cu scopul de 
a completa cele 7.000 poziţii neocupate în poliţie şi 18.000 în jandarmerie până în 2007. 
7. O strategie multianuală anti-criminalitate, care să prevadă acţiuni concrete 
pentru a reduce rolul României ca ţară de origine, tranzit şi destinaţie a victimelor 
traficului de persoane şi pentru a întocmi anual din martie 2005 statistici credibile 
privind controlul acestui fenomen. 
 
În domeniul CONCURENŢEI România trebuie să demonstreze: 
8. Un control real al potenţialelor ajutoare de stat, inclusiv în ceea ce priveşte 
reeşalonarea obligaţiilor din domeniul fiscal, social şi energetic asigurat de către 
Consiliul Concurenţei. 
9. Punerea la punct a mecanismelor de monitorizare a ajutoarelor de stat şi a 
politicii anti-trust. 
10. Respectarea integral a angajamentului de a nu acorda sau plãti ajutoare de stat 
pentru combinate siderurgice, conform Strategiei Naţionale de Restructurare pentru 
perioada 1 ianuarie 2005–31 decembrie 2008. 
11. Alocarea de mijloace financiare adecvate şi resurse umane calificate 
Consiliului Concurentei. 



 R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I  −  2 0 0 5  
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urgenţa întâi, trebuie revizuite angajamantele de cheltuieli bugetare, cu 
justificări sociale mai mult sau mai puţin corecte, făcute de guvernul Năstase în 
campania electorală sau înaintea acesteia. Nu trebuie renunţat complet la 
toate programele sociale – aşa ceva nici nu e fezabil politic – însă o mai bună 
ţintire a unor cheltuieli şi subvenţii poate fi percepută chiar bine de electorat, iar 
impactul bugetar va fi cu siguranţă pozitiv. Doar cu titlu de exemplu, enumerăm 
aici câteva astfel de programe, dar ele sunt foarte multe iar o revizuire a lor 
sistematică poate duce la economii substanţiale şi o mai eficientă politică 
socială. 

• Componenta de subvenţii pentru energie termică acordată producătorilor 
(centralelor) trebuie redusă treptat, cu o compensare parţială în 
componenta acordată direct utilizatorilor (gospodăriilor, pe baza testării 
mijloacelor). Menţinerea actualei structuri de subvenţionare este extrem de 
costisitoare (6.000 miliarde lei, cam 1.5-2% din bugetul de stat), blochează 
restructurarea prin sponsorizarea ineficienţei tehnologice şi reprezintă în mare 
parte bani aruncaţi pe fereastră (subvenţia fiind în preţul agentului termic, o 
primesc şi numeroasele gospodării care n-ar avea nevoie de ea).  

• Programul "cornul şi laptele" trebuie dirijat către copiii din familii care au într-
adevăr nevoie de acestă formă de sprijin, şi nu risipit în doze mici către 
beneficiari care nu au nevoie de el (probabil, majoritatea). Ideal ar fi ca 
părinţii să opteze explicit pentru includerea în program, dar aşa ceva nu este 
posibil de administrat în practică. O versiune mai fezabilă de ţintire socială a 
acestui ajutor o reprezintă posibilitatea ca fiecare şcoală să opteze separat 
pentru includerea sau nu în program, având în vedere că ele suportă oricum 
costuri administrative de implementare ce n-au fost niciodată evaluate. 
Şcolile ştiu cel mai bine situaţia socială a elevilor lor, iar excluderea voluntară 
a unor şcoli n-ar crea probleme logistice sau politice. Extinderea programului 
în forma actuală la categoriile de vârstă mai mari, propusă de precedentul 
guvern, trebuie abandonată cel puţin până la reformarea sistemului.  

• Oricum, o discuţie mai amplă trebuie lansată privind componentele sociale 
ale reformei în educaţia pre-universitară, pentru că în momentul de faţă se 
petrec lucruri contradictorii. De exemplu, se închid pe rând din motive 
bugetare centrele de zi din şcoli care existau de multă vreme (aşa-numitele 
"semi-internate", unde copiii stăteau după ore până la ora 16:00 şi primeau un 
prânz cald), dar pe de altă parte se intervine cu acest program scump şi 
ineficient "lapte şi corn" (hrană proastă la oră nepotrivită). Din programele 
finanţate de UE s-a constatat că centrele de zi sunt printre cele mai cerute 
servicii sociale în România astăzi, atât în comunităţi sărace cât şi în cele 

 
Pe 13 aprilie 2005 este programata sa aiba loc avizarea de catre Parlamentul European 
a Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana pe baza rezultatelor obţinute 
de România în îndeplinirea celor 11 condiţii până în luna martie. În baza avizului 
Parlamentului European, pe 25 aprilie va avea loc la Bruxelles semnarea tratatului de 
aderare, care va fi transmis spre ratificare tuturor statelor membre. 
In luna mai va urma primul raport de monitorizare al Comisiei Europene. Acesta 
va urmări progresele concrete ale României în implementarea tuturor capitolelor 
negociate. Orice întârziere faţă de calendarul prevăzut sau problemă legată de aceste 
evoluţii vor fi semnalate de către Comisie prin scrisori de avertizare şi vor fi raportate 
Consiliului European. Dacă aceste probleme sau întârzieri se agravează, Comisia poate 
recomanda Consiliului aplicarea uneia dintre cele trei clauze de salvgardare conţinute în 
Tratatul de Aderare (economie, piaţă internă şi justiţie/afaceri interne). 
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înstărite, mulţi părinţi fiind chiar dispuşi să plătească costul integral doar ca să 
aibă copilul unde să stea până după ore. O consultare serioasă a ministerelor 
cu primăriile, care ştiu bine aceste situaţii, poate duce la o politică de 
asistenţă mai eficace şi mai ieftină.  

• Programul "săli de sport" trebuie redus sau suspendat, pentru că a reprezentat 
o imensă risipă de resurse publice. Majoritatea sălilor de sport construite în 
zone rurale sau oraşe mici sunt de proastă calitate şi încarcă bugetele locale 
cu cheltuieli de întreţinere (dacă ar fi să fie folosite) comparabile cu cele ale 
şcolilor pe lângă care au fost făcute. Multe dintre aceste primării au deja 
restanţe mari la utilităţi şi cu greu pot asigura reparaţiile minimale în sălile de 
clasă. Investiţiile dirijate politic şi plătite integral de la bugetul de stat au 
reprezentat astfel adevărate capcane pentru primarii dornici să mai taie o 
panglică, fără să se gândească ce va urma după aceea. Pentru a-i 
responsabiliza, orice program de acest fel trebuie continuat doar cu condiţia 
co-finanţării locale, ca mijloc de raţionalizare a deciziei de oportunitate a 
investiţiei.  

• Programul de stimulare a angajării absolvenţilor prin subvenţie de salariu 
trebuie suspendat, cel puţin în varianta de acoperire universală, pentru că 
este inutil în localităţi unde rata şomajului este 4-5%. Ar putea fi eventual 
păstrat în condiţii mai stricte, în zone (judeţe) unde există într-adevăr o 
problemă cu şomajul în rândul tinerilor.  

• Pentru proiectele evident electorale şi falimentare trebuie găsită o cale de 
terminare a lor fezabilă politic. E vorba de unele deja în derulare, precum 
compensarea preţului medicamentelor cu 90% pentru pensionari; sau de 
unele legiferate dar nepuse încă în practică, precum promisiunea de a da o 
pensie de urmaş de 25% soţului supravieţuitor.  

• Trebuie să se renunţe clar şi fără echivocuri la măsurile populiste şi utopice 
angajate de fostul guvern în campanie: compensarea celor care au păstrat 
la CEC banii depuşi pentru Dacie pe perioada de hiperinflaţie de la începutul 
anilor '90; sau compensarea cu 30 de milioane lei a proprietarilor de maşini 
vechi în momentul cumpărării uneia noi (în fapt, o subvenţie indirectă pentru 
producători, subiect de investigaţie pentru Consiliul Concurenţei din prisma 
liberei competiţii, şi pentru Comisia Europeană prin prisma ajutorului de stat).  

 

Revizuirea priorităţilor conform cu resursele, promovarea liberei 
concurenţe 
Tot în secţiunea de cheltuieli a bugetului, guvernul ar face bine să-şi materializeze 
rapid intenţia de a revizui marile contracte de infrastructură iniţiate de 
predecesori, într-o manieră transparentă şi explicând clar publicului motivele 
deciziilor ce se vor lua. Problema principală aici nu este forma juridică în care au 
fost întocmite şi acordate, proveninenţa contractorului sau revanşa politică ce ar 
trebui luată, ci costurile de oportunitate imense ce au fost angajate nechibzuit, 
depăşind nu cu procente, ci cu ordine de mărime ceea ce îşi poate permite 
acum România. Cu sau fără revizuire, în fomula actuală ele oricum se vor bloca 
din lipsă de bani, ceea ce ştiu şi contractorii. Cel mai vizibil caz este desigur 
autostrada Braşov-Borş, apărută brusc pe tapet la sfârşitul lui 2003 şi acordată 
firmei Bechtel fără licitaţie, ceea ce va ridica veşnic suspiciuni asupra preţului. 
Argumentele cele mai tari împotriva proiectului sunt de natură tehnică şi 
economică (nu cele legate de patrimoniul cultural menţionate de prinţul 
Charles) şi anume: nu există şi nu va exista curând în România trafic care să 
justifice două autostrăzi către vest (aceasta, plus cea pe culoarul european IV 
angajată anterior); nu va exista curând o conexiune pentru ea pe teritoriul 
Ungariei, zona de nord-est şi în special traseul spre Debreţin nefiind pentru 
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maghiari o prioritate, spre deosibire de conexiunea mai la sud din Szeged; în fine, 
cele două autostrăzi împreună costă anual cam dublul bugetului total actual 
pentru drumuri în România, care cu greu poate fi asigurat şi aşa, Compania de 
Naţională de Drumuri fiind deja "supra-îndatorată"8. Pur şi simplu nu se ştie de 
unde se vor da banii, în condiţiile în care nici un "parteneriat public-privat" de 
infrastructură nu s-a materializat, costurile revenind integral bugetului. 

Nu este însă singurul caz de astfel de contract de autostradă – şi nici acestea nu 
sunt singurul exemplu de politică sectorială prost gestionată de guvernul român. 
La fel de chestionabile sunt cheltuielile efectuate sau angajate în proiecte 
imobiliare prin ANL, care de asemenea trebuie reevaluate şi reduse ca scală. Ca 
şi în cazul sălilor de sport, investiţiile venite cu costuri zero de la bugetul de stat 
tind să fie privite de administraţia locală ca o pomană pe care trebuie pus mâna 
rapid, ai, n-ai nevoie de ea, cât este la ofertă, ceea ce duce la alocări proaste şi 
supra-investiţii. Se reconstituie astfel un fond imobiliar în proprietate publică ce 
trebuie bine gestionat ca să nu se degradeze în timp, o sarcină pentru care 
puţine municipalităţi sunt pregătite. În plus, sub umbrela acoperitoare a construirii 
de locuinţe sociale sau pentru tineri, ANL a subvenţionat indirect multe proiecte 
pur comerciale ce se puteau foarte bine realiza şi fără bani de la stat, de care 
au beneficiat persoane conectate politic, iar concurenţa pe piaţa de construcţii 
a fost astfel distorsionată.  

În orice caz, actualul guvern ar face bine să aibă mare grijă în momentul când 
va angaja el însuşi contracte mari de achiziţii sau servicii. Regulile transparenţei 
trebuie respectate cu stricteţe, chiar în proiecte legate de siguranţa naţională 
cum a fost cel cu firma EADS. De exemplu, este probabil că în curând se va pune 
şi în România problema înnoirii flotei de avioane militare de vânătoare. Ar fi bine 
dacă s-ar putea evita politizarea şi scandalurile legate de aceste contracte în 
ţările Central Europene primite in NATO cu câţiva ani înaintea noastră.  

Principiile transparenţei în afaceri şi liberei concurenţe trebuie consolidate în 
România la nivel instituţional, iar asta trebuie să fie o prioritate pentru guvern. În 
plan legislativ, trebuie îmbunătăţite Legea Falimentului şi Legea Achiziţiilor 
Publice, ceea ce nu e greu de făcut pentru că funcţionarii din sistem ştiu foarte 
bine care sunt portiţele lor anti-concurenţiale în momentul de faţă, iar asistenţă 
tehnică externă există suficientă. Ceea ce a lipsit până acum a fost decizia 
politică. Dar greutatea nu trebuie să cadă pe amendamente la legi, ci pe 
aplicarea celor existente – punctul sensibil dintotdeauna. Consiliul Concurenţei 
trebuie să devină mult mai vizibil, independent şi activ, ca o adevărată poliţie a 
pieţei româneşti, condus de o persoană publică de primă mână, care să nu se 
mai teamă să dea aviz nefavorabil inclusiv eventualelor măsuri anti-
concurenţiale promovate de guvern. Ultimele evaluări ale oficialilor UE au fost 
extrem de dure şi tranşante la adresa Consiliului Concurenţei, semnalând că 
progresele au fost modeste, iar bâlbâielile publice în cazuri de mare impact 
precum Ordonanţa Rafo din toamna trecută au arătat că deciziile acestei 
agenţii sunt departe de a fi independente politic.  

Guvernul este dator de asemenea publicului român cu o evaluare şi publicare a 
garanţiilor de stat acordate firmelor private şi aflate încă în vigoare, ca parte a 
datoriei publice. În momentul când vom vedea cu toţii care este situaţia în acest 
domeniu, care şi el vine în tangenţă cu prevederile acquis-ului comunitar dar a 
fost ţinut până acum ferit de ochii noştri, vom putea discuta care este cea mai 
bună cale de urmat de aici înainte. Oricum, practica acestor garanţii trebuie 
strict reglementată iar regulile aplicate cu bună credinţă.  

                                                 
8 În mediul privat asta ar însemna "în stare de faliment", însă informaţiile la Compania de 
Drumuri au fost întotdeauna ţinute la secret, deci situaţia de acolo e greu de evaluat 
precis.  
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Întărirea suprevagherii pieţei trebuie să includă şi discuţii privind relaţia Consiliului 
Concurenţei cu alte organisme înrudite, precum Agenţia de reglementare pentru 
energie (ANRE), cea de reglementare a gazelor (ANRG) sau cea de 
reglementare a serviciilor comunale (ANRSC). Ele toate sunt parte dintr-o arie 
comună de politici şi vor trebui să coopereze din ce în ce mai mult în viitor, pe 
măsură ce piaţa şi descentralizarea avansează în detrimentul marilor companii 
de stat conduse direct de ministere. Trebuie să fie limpede că ceea ce primează 
în toate sectoarele este principiul liberei concurenţe, iar îngrădirea acestuia se 
face în condiţii bine precizate, conform unei practici şi viziuni unitare – ceea ce 
nu este cazul în momentul de faţă cu organismele amintite, care nu prea 
comunică între ele şi seamănă cu nişte tribunale care judecă după seturi diferite 
de legi.  

Schimbările acestea, impuse de privatizare, descentralizare şi noile reguli ale 
acquis-ului european, vor duce la modificări ale echilibrului de putere între 
instituţii tradiţionale ale administraţiei centrale. Ministere până acum foarte 
importante, precum cel al Economiei şi Comerţului9, îşi pierd treptat obiectul de 
activitate pe măsură ce se vând companiile naţionale din subordine. Creşte în 
schimb rolul arbitrilor pieţei, precum cei menţionaţi mai sus, şi al ministerelor-
generatoare de strategii. La fel se va întâmpla, ca urmare a descentralizării de 
funcţiuni majore, cu Ministerul Educaţiei sau cel al Administraţiei şi Internelor. 
Peste tot asta va însemna că personalul de la centru va trebui redus şi recalificat, 
de la rutina micro-administrativă în structuri ierarhice, la monitorizare de efecte 
sociale şi elaborare de strategii sectoriale. Cum nu toţi vor putea face această 
tranziţie către expertiza modernă, probabil că vor trebui înlocuiţi. 

Partidele trebuie să fie pregătite să gestioneze efectele politice ale acestor 
mutaţii, în care anumite agenţii de reglementare a pieţei vor deveni mult mai 
puternice decât ministerele economice. Schimbările ar trebui privite chiar ca o 
ocazie favorabilă, în special de actualul guvern, care oricum se află în faţa unei 
reforme majore a corpului funcţionarilor publici permanent amânată în ultimii ani 
din lipsă de curaj politic şi viziune. Presiunea pe guvernanţi este dublă: dintr-o 
parte apasă măririle excesive de salarii în sectorul public acordate în ultimele luni 
ale guvernării Năstase, ale căror efecte încep să se vadă în 2005; de cealaltă 
parte nevoia de a evita supraîncălzirea economiei şi a ne încadra în ţintele 
bugetare stricte negociate cu partenerii internaţionali. În plus, pentru 2005 este 
promisă şi noua Lege a Salarizării Funcţionarilor Publici, şi ea amânată de ani 
buni, care să uniformizeze şi să reaşeze sistemul public de plată.  

Toate acestea se adună într-o oportunitate excelentă de a rezolva toate 
problemele deodată, coordonat, în cadrul reformei administraţiei publice, printr-
un program în trei paşi. În primul rând trebuie stabilit un calendar limpede de 
privatizări şi descentralizări de funcţiuni importante îndeplinite actualmente de 
administraţia centrală. În al doilea rând, pe baza acestuia se poate trece la un 
audit instituţional al rolului şi eficienţei ministerelor şi agenţiilor publice ce mai 
rămân în noul context, care să ducă la un plan de ocupare raţional, cu noi fişe 
de post. În nici un caz asta nu înseamnă să se stabilească de sus o ţintă fixă, 
procentuală, de reduceri de personal care să se aplice peste tot, pentru că în 
vreme ce unele agenţii sau oficii pot fi complet inutile sau suprapuse, altele pot fi 
foarte utile şi să aibă de fapt nevoie de personal suplimentar. Evaluarea trebuie 
făcută sector cu sector şi caz cu caz -- însă per total este limpede că va avea 
loc o reducere de personal. În fine, în pasul ultim se poate finaliza Legea 
Salarizării, în structura nouă de posturi şi după simularea impactului bugetar pe 
care îl va avea (asistenţa tehnică pentru acest pas deja există), ceea ce poate 
duce chiar la măriri generale de salarii în cadrul aceluiaşi plafon total bugetar. 
                                                 
9 Fost al Industriilor, în fapt un centru tradiţional de putere ce controla în principal energia şi 
mineritul.  
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Sigur, orice reaşezare a administraţiei publice însoţită de desfiinţări de instituţii 
este un moment neplăcut pentru orice guvern, iar acesta este chiar motivul 
pentru care a fost veşnic amânată până acum. Însă ea nu se va mai putea 
amâna încă patru ani, iar dacă tot e să se facă atunci momentul cel mai potrivit 
este primul an de mandat, nu mai târziu.  

Bani există, dar stau nefolosiţi 
Ironia este că de o bună bucată de vreme există disponibile în România fonduri 
substanţiale venite fie ca împrumuturi, fie ca granturi nerambursabile, destinate 
să ajute guvernul României să acopere aceste costuri ale schimbării, dar unele 
dintre acestea stau în mare parte nefolosite, fie pentru că n-a existat răbdare şi 
expertiză pentru a le accesa, fie pentru că derularea lor presupunea un nivel de 
transparenţă care le făcea neinteresante pentru oficialii români. Doar cu titlu de 
exemplu, din programul PPIBL10 al Băncii Mondiale fuseseră puse deoparte pentru 
Ministerul de Justiţie aproape 1.3 mil USD, exact pentru a finanţa reforma în 
punctele nevralgice semnalate şi de UE (sistem management cazuri, dotări 
tribunale, întărirea CSM, înfiinţare tribunale speciale, etc). Până în decembrie 
2004, timp de aproape doi ani, nu fuseseră solicitaţi de minister pe proiecte 
decât 200.000 USD. Este cunoscut scandalul de anul trecut, când în mod similar 
Ministerul Sănătăţii a lăsat să se piardă granturi importante USAID destinate 
finanţării reformei, tot din cauză că agenda reală de politici la nivel înalt nu era 
chiar aceeaşi cu cea afirmată oficial. O idee bună ar fi crearea unei baze de 
informaţii cu asistenţa disponibilă din diverse surse, pe termene şi sectoare, la 
nivel central (de exemplu, în Cancelaria premierului). Aceasta ar fi nu doar un 
bun instrument de management strategic la nivel de cabinet, unde de multe ori 
drepta n-a ştiut ce face stânga, dar ar fi şi o cale de transparentizare înlesnind 
opiniei publice să aibă o privire cuprinzătoare asupra acestui domeniu, atât de 
obscur şi fragmentat. 

Fondurile cele mai importante ce vor intra în România vor fi cele structurale şi de 
coeziune provenite de la UE, derulate prin mecanismele create în capitolul 21 din 
acquis (politici regionale). Acesta este un alt domeniu relativ ignorat, în care 
România este nepregătită din multe puncte de vedere. Mini-crizele de absorbţie 
a fondurilor comunitare precum cea cu banii Sapard din 2004 se vor repeta 
periodic, pentru că banii vor fi din ce în ce mai mulţi. Când vine vorba de politici 
regionale, discuţia în România deviază spre subiecte cu coloratură simbolică, 
uşor de politizat, cum este cel al înfiinţării (sau nu) de regiuni administrative – 
subiect complet irelevant în context european. Şi se distrage atenţia de la 
sarcina crucială dar nespectaculoasă de a crea acele instituţii în teritoriu ce pot 
gestiona bine banii europeni; şi de a juta sectorul privat şi administraţiile locale să 
genereze proiecte de calitate pentru a putea absorbi aceste fonduri. Este 
urgentă întărirea capacităţii de a culege date statistice relevante la nivel de 
teritoriu (prioritate subliniată de ultimul Raport de ţară) şi de a crea un sistem de 
urmărire în timp real al nivelului accesării, utilizării şi impactului acestor fonduri – 
un early warning system privind banii europeni, pentru ca guvernul să poată 
avea semnale din timp privind problemele de absorbţie, să poată lua măsuri şi să 
se evite astfel crizele ciclice de până acum.  

Finalmente, guvernul trebuie să continue reformele pe partea "activă", de venituri 
a bugetului. În anumite domenii sunt necesare corecţii de detaliu, dar importante 
ale reformelor de până acum. De exemplu, în decembrie trecut când s-a 
adoptat ordonanţa ce modifica Codul Fiscal pentru a introduce cota unică de 
impozitare, s-a trecut cu vederea micul amănunt că impozitul pe venitul personal 
(IVG) în România este unul partajat între nivelurile administrative, cu alte cuvinte 
36% din încasări merg la municipalitatea respectivă, 27% la judeţe iar restul la 

                                                 
10 Public-Private Institutional Building Loan.  
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centru11. O diminuare de venituri din IVG, chiar temporară, produsă de reforma 
fiscală poate crea mari probleme la nivel local, în mod paradoxal tocmai în 
oraşele mari şi înstărite unde nivelul acestor venituri e ridicat iar administraţia 
locală e condusă în general chiar de Alianţa DA. Este necesară o corecţie 
urgentă prin compensarea pierderilor administraţiilor locale, de preferinţă prin 
ajustarea procentelor de partajare, în momentul când primele date privind 
colectarea impozitelor pe ianuarie-februarie devin disponibile şi se poate estima 
scăderea reală în încasări.  

Reforma fiscală trebuie oricum să meargă înainte cu curaj, pentru că partea cea 
mai problematică, ce ducea la scăderea veniturilor la buget, a fost deja pusă în 
practică. De aici înainte măsurile ce urmează vor duce deopotrivă la sporirea 
veniturilor publice şi la o mai mare echitate socială. Este vorba de continuarea 
"neutralizării" fiscale gradual, în etape, către situaţia optimă în care contribuabilii 
ce câştigă aceleaşi venituri sunt impozitaţi la fel, indiferent de sursa venitului, 
situaţie de care ne aflăm încă departe. Mai concret, asta presupune: 

• Aducerea treptată la acelaşi nivel de impozitare cu cele din salarii a 
veniturilor din tranzacţiile de capital, din dobânzi bancare şi alte instrumente, 
sau din tranzacţii imobiliare (în prezent, impozitate foarte puţin sau deloc) 

• Eliminarea puzderiei de scutiri sau regimuri speciale acordate la diverse 
momente diverselor grupuri de lobby (de exemplu pe veniturile celor angajaţi 
în sport, pe salariile din industria IT, etc) 

• Eliminarea sistemului absurd al "bonurilor de masă" acordate ca supliment 
neimpozabil la salariu, cel puţin în sectorul bugetar. Acestea pot fi foarte bine 
înlocuite cu o mărire corespunzătoare a salariului şi a deducerii personale de 
bază, cu exact acelaşi efect la salariat, eliminându-se astfel toată industria 
(privată) de tipărire şi distribuire a acestor cupoane, care nu face decât să 
mute nişte bani dintr-o parte în alta cu costuri administrative considerabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Intr-o prezentare simplificată; sistemul este în realitate mai complex.  


