www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2016-07-29 14:46:11

Deloitte și Reff & Asociații, consultanți OCDE în elaborarea analizei de impact a
legislației concurenței din sectorul alimentar și construcții

Deloitte România împreuna cu Reff & Asociații, societatea de avocați reprezentând rețeaua internaționala
de avocați Deloitte Legal, au contribuit la realizarea Analizei impactului reglementarilor în vigoare asupra
mediului concurențial în industria procesarii produselor alimentare și construcții, doua sectoare
generatoare de creștere economica, a caror dezvoltare este puternic influențata de numeroasele
reglementari existente.
Analiza impactului reglementarilor în vigoare asupra mediului concurențial în sectoare-cheie ale legislației
românești vine cu 152 de recomandari și este urmarea unui parteneriat dintre Consiliul Concurentei, Guvernul
României si OCDE.
„Într-un mediu economic tot mai reglementat, în care noii jucatori trebuie sa treaca prin furcile caudine ale
sistemelor de autorizare, certificare, atestare, licențiere este vital ca, periodic, societatea sa verifice masura în care
aceste sisteme nu s-au transformat în adevarate obstacole pentru cei care doresc sa inițieze afaceri în domeniile
respective”, a spus Radu Kubinschi, director Deloitte România. “Este exact ceea ce experții OCDE în colaborare
cu noi au facut pentru doua domenii critice pentru economia româneasca: procesarea produselor alimentare și
sectorul construcțiilor”.
Potrivit lui Kubinschi, cele doua domenii analizate sunt critice atât datorita ponderii și dinamicii lor în PIB-ul
României, dar și datorita nenumaratelor reglementari aferente.
La rândul sau, Florentina Munteanu, Partener Reff & Asociații și coordonator al practicii de dreptul concurenței
a spus: “Analiza impactului reglementarilor asupra mediului concurențial din cele doua sectoare evaluate a scos în
evidența existența unui numar semnificativ de prevederi legislative cu impact semnificativ asupra concurenței pe
piețele respective prin restricții inutile, prin discriminare sau pur și simplu prin lipsa unor criterii obiective ale
autoritaților implicate în procesele de autorizare și control”.
Din partea Deloitte, echipa a fost formata din Radu Kubinschi, director, Beatrice Bucur, manager, Ioana Vadan,
senior consultant, Ștefan Anghel, senior consultant și Anemari-Margrit Bențu, consultant.
Echipa Reff și Asociații a fost formata din Florentina Munteanu, Partener Reff & Asociații si coordonator al
practicii de dreptul concurentei din cadrul societații de avocați, alaturi de alți membri ai practicii în domeniul
concurenței cu experiența semnificativa în acest domeniu, respectiv Andrea Grigoraș, avocat senior și Miruna
Stanciu, avocat.
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Varianta integrala a raportului poate fi accesata aici.
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