
Registrul Comertului a dominat sedinta de infiintare a Consiliului Investitorilor
Cei circa 70 de oameni de afaceri prezenti ieri la constituirea Consiliului Investitorilor (CI) s-au aratat
mai degraba preocupati de subiectul revenirii Registrului Comertului in subordinea Camerelor de
Comert, decat de detaliile si forma noului organism.
 Conducerea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Sibiu  a reusit sa convinga ieri, la
Hotelul Ramada, cateva zeci de oameni de afaceri romani si straini din Sibiu, sa participe la infiintarea
unui Consiliu al Investitorilor, ale carui principale obiective ar fi imbunatatirea comunicarii cu
administratia si eficientizarea propriilor activitati economice. Cei prezenti s-au prins insa intr-o dezbatere
privind oportunitatea revenirii Registrului Comertului, o institutie autofinantata, in subordinea Camerelor
de Comert, conform situatiei anterioare anului 2003. Conducerea CCIA a venit pregatita cu formulare
prin care participantii care au dorit, au putut sa semneze un fel de petitie, pentru sustinerea ordonantei
initiate de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, aflata in
dezbatere publica. "in 2004, cand am solicitat date Registrului Comertului, pentru a face topul firmelor,
ni s-a trimis o factura proforma de 4,7 miliarde de lei (vechi - n.r.). Pentru ce? Ca sa vedem ce firme si-au
mai schimbat numarul de telefon?", a spus Eugen Iordanescu, directorul general al CCIA Sibiu.
 Potrivit CCIA, astfel de demersuri similare celui referitor la revenirea Registurlui Comertului in
subordinea Camerelor, ar constitui preocupari ale Consiliului Investitorilor, un organism care ar urma sa
se infiinteze in curand, insa intr-o forma inca nedefinitivata. Consiliul Investitorilor ar urma sa fie
organizat ori in forma unei asociatii cu sau fara personalitate juridica, ori sub forma unei platforme
patronale. Consiliul ar urma sa ofere consiliere si feed-back autoritatilor publice, referitoare la masurile cu
impact economic. "Vrem ca pentru anumite probleme sa propunem solutii, nu doar sa ne spunem
parerea", a declarat Eugen Iordanescu, care a precizat ca CCIA va oferi suportul logistic viitorului
organism, indiferent de forma pe care acesta o va avea. Camera a primit, in principiu, suportul
participantilor, pentru infiintarea CI, oamenii de afaceri considerand ca au nevoie de o platforma prin care
sa incerce sa scape de "incoerentele" din sistemul public. "Mi-e greata cateodata de ceea ce se intampla cu
administratia publica", a declarat Werner Keul, administratorul WK Group, care a facut aluzie la
problema infrastructurii de utilitati si de drumuri, din Sibiu, precum si la ineficienta anumitor legi din
Romania.
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