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Câciu: Ministerul Finantelor e implicat în prezent în doua analize cu OCDE
Ministerul Finantelor este implicat în prezent în derularea a doua analize împreuna cu Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), una privind Codurile de liberalizare a miscarilor de capital si
a operatiunilor curente invizibile si alta privind aplicarea principiilor guvernantei corporative a
întreprinderilor publice din România, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Câciu, la finalul
întrevederii avute cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, potrivit unui comunicat al
ministerului.
"Sunt multumit ca astazi am primit avizul pozitiv pentru aderarea la recomandarile OCDE la principiile
Institutiilor Fiscale Independente. Sunt încrezator ca în perioada urmatoare vom face progrese la nivel tehnic în
acest domeniu alaturi de Consiliul Fiscal si OCDE. Ministerul Finantelor este implicat în prezent în derularea a
doua analize cu OCDE, una privind Codurile de liberalizare a miscarilor de capital si a operatiunilor curente
invizibile si o alta privind aplicarea principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice din România. În
ambele cazuri discutiile avanseaza foarte bine. Am mai avut un proiect comun care a vizat analiza procesului
bugetar si care s-a încheiat de curând. Acum, asteptam publicarea raportului OCDE", a afirmat Adrian Câciu, citat
în comunicat.
Ministrul Finantelor si secretarul general al OCDE au discutat despre Studiul economic al OCDE pentru România,
aceasta fiind prima întâlnire din cadrul negocierilor foii de parcurs pentru aderarea României la prestigioasa
organizatie.
Potrivit Ministerului Finantelor, discutiile s-au axat pe evolutiile din domeniul finantelor publice, precum
reducerea deficitului bugetar si mentinerea sprijinului fiscal dedicat, digitalizarea administratiei fiscale,
implementarea eficienta a investitiilor publice si guvernanta companiilor de stat.
În discursul sau, Adrian Câciu a subliniat mentinerea angajamentului României de revenire în limitele Pactului de
Stabilitate si Crestere în anul 2024 si consolidarea fiscala graduala.
În plus, ministrul Finantelor a prezentat masurile adoptate la nivel national, precum si cele asumate de Ministerul
Finantelor în Planul National de Redresare si Rezilienta, care vor duce la accelerarea modernizarii continue a
administratiei fiscale, ceea ce va avea un rol crucial în îmbunatatirea colectarii impozitelor.
Adrian Câciu a mentionat ca prioritatea Guvernului este implementarea eficienta a investitiilor publice asumate în
bugetul pe 2022, la nivelul de 6,7% din PIB, cea mai mare alocare din ultimii ani.
La discutii au mai participat, din partea OCDE, Alvaro Pereira, director, Directia Studii de tara, Departamentul
de Economie, Andreas Schaal, director al Secretariatului pentru Relatii Globale al OCDE si Sherpa G7/G20, si
Abby Symes, consilier special al Secretarului-General.
Din partea României, la întâlnire au mai participat Luca Niculescu, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar în
Republica Franceza, si Cristian Stanica presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
Consiliul OCDE a decis, la data de 25 ianuarie 2022, sa faca primul pas în discutiile de aderare cu România, în
paralel cu Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croatia si Peru. Din acest moment, se vor pregati foi de parcurs
individuale, care vor prezenta termenii, conditiile si procesul de aderare, cu conditia ca tarile respective sa
confirme adeziunea la valorile, viziunea si prioritatile reflectate în declaratia privind viziunea OCDE, facuta cu
ocazia aniversarii a 60 de ani de existenta, si în declaratia din 2021 al Consiliului Ministerial.
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Înfiintata în anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate în materie de
politica economica, sociala si de guvernare. Cele 38 de state membre OECD detin împreuna aproximativ 60% din
economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.
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