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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ministerul Finanțelor Publice și Coaliția pentru Dezvoltarea României deschid 
dialogul pe teme legate de stabilitatea financiară  

         București, 11 august 2017 

 
În continuarea discuţiilor cu Primul Ministru al României, Domnul Mihai Tudose, și membrii Guvernului 
asupra principalelor subiecte de interes public, Ministerul Finanțelor Publice și Coaliția pentru 
Dezvoltarea României (CDR) au organizat o întrevedere de lucru, la care au participat și reprezentanții 
băncilor, și în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind buna funcţionare a sistemului bancar 
românesc. 
 
Participanții au convenit înființarea unui grup de lucru care să analizeze în mod constructiv, între altele, 
provocările şi oportunităţile actuale ale sectorului bancar, cele mai bune practici şi politici europene în 
materie, precum şi corelarea, în mod sustenabil şi coerent, a politicii fiscale cu cea de supraveghere 
prudenţială, în vederea asigurării stabilităţii și predictibilităţii pentru atragerea capitalurilor financiare 
necesare dezvoltării României.  
 
Atât Ministerul Finanțelor Publice cât și reprezentanții CDR și cei ai sectorului bancar au considerat 
benefică şi oportună adresarea către Banca Națională a României și către reprezentanții societăților de 
audit a invitaţiei de a participa la sesiunile de lucru, contribuţiile acestor entităţi fiind esenţiale pentru 
identificarea unor soluţii viabile, validate de toți participanţii la piaţă.  
 
Coaliția își manifestă speranța și încrederea că, recunoscând importanța încrederii în sistemul bancar și a 
contribuției acestuia la asigurarea capitalului necesar pentru dezvoltarea României, colaborarea 
constantă şi dialogul constructiv reprezintă calea identificării unor soluţii funcţionale pe termen lung, 
care sa răspundă realităților mediului economic actual şi complexităţii activităţii bancare. 
 
Coaliția pentru Dezvoltarea României își manifestă aprecierea pentru disponibilitatea către dialog activ 
și pragmatic a Guvernului României.  
 

 
 Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României  

Coaliția este o inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Membrii Coaliției 
contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de 
afaceri. Coaliția reunește în total 45 de organizații și membri asociați. 
 

 Scopul Coaliției  
Scopul Coaliției este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului 
economic și de afaceri din România.  

 Activitatea Coaliției  
CDR își desfășoară activitatea începând cu anul 2013, prin intermediul a 13 grupuri de lucru specializate pe următoarele domenii de activitate: 

Agricultură, Antreprenoriat, Educație, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu, Muncă, Sănătate, Servicii Financiare 

și Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesioniști și personalități cheie din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, 

cât și cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort în special pentru formularea 

de politici publice care contribuie la creșterea competitivității economiei românești.  


