București, în ianurie 2016

INVITAȚIE PUBLICĂ
ADRESATĂ CETĂȚENILOR, INSTITUȚIILOR ȘI FORȚELOR POLITICE
DIN ROMÂNIA
După cum bine știți, Pactul pentru Fiscalitate a luat naștere la finele anului 2014 din dorința de a așeza România pe o direcție principială
coerentă și corectă în ceea ce privește: stabilitatea, simplificarea și predictibilitatea legilor fiscale, stimularea investițiilor, îmbunătățirea
procesului de colectare și intoleranță absolută față de evaziunea fiscală. Pactul pentru Fiscalitate a ajuns să fie, astăzi, rezultatul unei gândiri
comune a inițiatorilor, dar și a ideilor constructive venite, pe parcurs, din partea dumneavoastră, a mediului politic, sau a unor instituții patronale
sau sindicale reprezentative pentru România.
Credem cu tărie că dezvoltarea reală a României depinde în primul rând de revitalizarea și eficientizarea politicilor, sistemelor și strategiilor
educaționale, de sănătate, dar și de cele demografice. Succesul și coerența reformelor în aceste domenii vitale depind într-o mare măsură de
nivelul investițiilor și de modul în care sumele publice, colectate și alocate, urmează să fie cheltuite. Iar acestea, la rândul lor, nu pot fi privite
independent de o politică fiscală sănătoasă. Totuși, cu toții suntem conștienți că în anii ce au urmat Revoluției din 1989, legislația fiscală a avut
un parcurs haotic, în special în trecutul mai recent, iar dovadă stau cele mult peste 200 de modificări fiscale operate doar în ultimii 10 ani – cifră
care reprezintă un record absolut la nivel european – şi care nu au făcut altceva decât să tulbure mediul de afaceri, fără să se consemneze
ulterior o creştere observabilă a nivelului sau a structurii veniturilor bugetare.
Demersul propus este unul legitimat nu doar de către noi, inițiatorii, reprezentanți ai organismelor care, în iunie 2015, s-au angajat prin
semnătură la respectarea principiilor fundamentale pe care Pactul pentru Fiscalitate le promovează, ci și prin adeziunile oficiale, ulterioare,
pe care le-am înregistrat. Spunem acest lucru pentru că, nouă, semnatarilor inițiali, printre care amintim Institutul Naţional de Cercetări
Economice - Academia Română, Institutul de Prognoză Economică - Academia Română, Camera de Comerț și Industrie a României –
CCIR, Asociația Oamenilor de Afaceri din România – AOAR, Foreign Investors Council - Consiliul Investitorilor Străini – FIC,
Romanian Business Leaders – RBLS, Confederația Patronală Concordia, ni s-au alăturat ulterior și alte patronate și sindicate (APRIL,
PNNV, BERARII ROMÂNIEI, BNS, CSN MERIDIAN, SINDALIMENTA ș.a.), ale căror adeziuni le-am făcut publice pe site-ul www.pactfiscal.ro.
Un calcul simplu ne arată, așadar, că vorbim în numele a milioane de angajați, a mii de companii care generează, an de an, miliarde de Euro
pentru bugetul național, asigurând funcționarea României.
Vă invităm, astăzi, să aderați oficial la principiile pe care le promovează Pactul pentru Fiscalitate, astfel încât acest proiect de țară să nu se
oprească aici, chiar dacă România traversează un context politic mai dificil și urmează ca în anul 2016 să treacă prin două rânduri de alegeri
importante. Doar în baza unui efort general, sincer, transparent și asumat, dublat de un real angajament politic, România poate să redevină, în
adevăratul sens al cuvântului, o țară a oportunităților, o țară care face pașii corecți în direcția atingerii acestui deziderat. Pentru acest lucru
credem că o gândire comună nu este doar necesară ci și posibilă, iar prin consens, prin eforturile conjugate ale profesioniștilor din mediul
economic și din mediul politic (transpartinic), putem să contribuim decisiv la construcția unei Românii așa cum ne-o dorim, o Românie a
performanței.
Prin urmare, aceasta nu este doar o invitație de a adera la principiile propuse de Pactul pentru Fiscalitate, ci mai mult, o invitație la consens.
Considerăm că, în calitatea cea mai importantă pe care o deținem fiecare dintre noi, aceea de cetățeni ai acestei țări, orice progres și succes
viitor al României trebuie sa ne bucure, indiferent de echipa care îl inițiază sau generează. De aici înainte, formând împreună o echipă,
succesul nostru și al Dumneavoastră va însemna, în cele din urmă, reușita românilor și a României.
Pe site-ul www.pactfiscal.ro , sectiunea DOCUMENTE PUBLICE, găsiți un formular simplu de adeziune, puteți descărca broșura Pactul pentru
Fiscalitate, dar și documentul oficial semnat de către inițiatori, în iunie 2015. În plus, vă puteți alătura demersului și semnând petiția disponibilă
la adresa http://www.petitieonline.com/pactfiscal .
Cu deosebită încredere și speranță că putem să ne unim forțele pentru a continua împreună Pactul pentru Fiscalitate și asigurându-vă de
cele mai bune intenții și sentimente,
Echipa Proiectului - Pactul pentru Fiscalitate

