
 

 

 

POZIȚIONAREA CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI FAȚĂ 

DE FENOMENUL CORUPȚIEI 

 

„Suntem angajați în dezvoltarea continuă a practicilor naționale în combaterea 

fenomenului corupției, înțelegând efectele nocive pe care acesta le are asupra unor 

domenii ca antreprenoriatul și competitivitatea, printre altele. Urmărim să setăm un 

exemplu prin standardele noastre înalte în ceea ce privește asigurarea transparenței și 

corectitudinii pentru companii și a unui mediu fără corupție, ca modalitate de a susține 

întreaga comunitate de afaceri.” - Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și 

Industrie a României 

 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a inițiat, în 2016, proiectul Business 

without Corruption, menit să abordeze subiectul corupției în mediul corporativ și 

combaterea practicilor neconforme în companiile din România. Partenerii proiectului sunt 

companiile General Dynamics și General Dynamics European Land Systems - Mowag și 

organizația TRACE International.  

General Dynamics este o companie din domeniul aerospațial și al apărării, ale cărei 

bune practici în domeniul prevenției corupției în mediul corporativ sunt recunoscute la 

nivel global. General Dynamics European Land Systems - Mowag este o unitate de 

afaceri a General Dynamics Corporation, toți cei 1.800 de angajați ai săi din Europa 

respectând cele mai înalte standarde etice și legile în vigoare. TRACE International este 



 

o organizație americană specializată în conformitatea anticorupție la nivelul 

companiilor, care oferă servicii pentru evitarea fenomenului corupției. 

Percepția generală privind persistența fenomenului corupției reprezintă o piedică serioasă 

în ceea ce privește atragerea investițiilor străine, stabilirea unor companii cu participație 

mixtă sau posibilitatea de încheiere a unor acorduri internaționale cu companii din alte 

țări. Mai mult, practicile corupte la nivelul companiilor conduc la condiții de concurență 

neloială, ceea ce afectează dezvoltarea generală a mediului de afaceri din România. 

 

Documente strategice privind aderarea organizației la principiile anticorupției 

În 2016, Camera de Comerț și Industrie a României a adoptat Codul etic și de 

integritate al CCIR și Codul de Etică al organelor de conducere alese ale CCIR, prin 

care a trasat regulile, principiile și valorile la care aderă angajații săi și întregul sistem al 

Camerelor de Comerț și Industrie din România.  

Codul etic şi de integritate defineşte valorile şi normele de conduită care trebuie însușite 

și respectate de către personalul Camerei de Comerț și Industrie a României și de 

reprezentanții membrilor organelor de conducere alese ale CCIR. Codul urmărește 

creșterea nivelului de integritate organizațională și a angajamentului față de mediul de 

afaceri pentru promovarea afacerilor integre și corecte, în vederea dezvoltării unui model 

de business solid, responsabil și sustenabil în România.  

CCIR urmărește să extindă asumarea Codului etic și de integritate la nivelul comunității 

de afaceri, în vederea unui larg consens privind necesitatea implementării unei culturi 

corporative de încredere la nivel internațional.  

Codul etic şi de integritate se aplică în corelare cu dispoziţiile Legii nr. 335/2007 a 

camerelor de comerţ din România, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Statutului CCIR şi ale Statutului-cadru al Camerelor de Comerţ Judeţene. Documentul 

are caracter de recomandare pentru reprezentanții tuturor membrilor de drept ai Camerei 

Naționale, așa cum sunt prevăzuți de lege. 

În 2017, Președintele CCIR a semnat Declarația de Integritate, prin care a asumat 

aderarea fermă a organizației la principiile, valorile și obiectivele Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020.  

Prin Declarația de Integritate, CCIR condamnă toate tipurile de corupție și își exprimă 

angajamentul clar pentru cooperarea instituțională în vederea consolidării cadrului 

legislativ care vizează combaterea corupției. CCIR urmărește dezvoltarea unei culturi 

corporative bazată pe integritate și conformitate și își asumă promovarea acestei culturi în 

relațiile sale cu sectorul public și cu cel privat, prin implementarea unor mecanisme 



 

instituționalizate pentru prevenția și combaterea corupției la nivelul comunității de afaceri 

din România.  

 

Organizarea workshop-ului BUSINESS WITHOUT CORRUPTION: BUNE 

PRACTICI ANTICORUPȚIE DIN SUA AJUSTATE LA NEVOILE COMUNITĂȚII 

DE AFACERI DIN ROMÂNIA, 7 și 8 martie 2017 

Prin acest eveniment, CCIR, reprezentant instituțional al comunității de afaceri, a urmărit 

promovarea valorilor etice care converg spre neimplicarea mediului de afaceri în 

fenomenul corupției şi la aplicarea, la nivelul companiilor, a unor mecanisme interne de 

prevenire şi combatere corespunzătoare. 

Reprezentanți ai comunității de afaceri și experți din domeniul anticorupției au prezentat 

cele mai eficiente modalități de a preveni și combate corupția la nivelul companiilor din 

România. Antreprenori din industrie și servicii și-au împărtășit experiențele alături de 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, și reprezentanți 

ai General Dynamics, General Dynamics European Land Systems – Mowag și TRACE 

International, organizații americane specializate în anticorupție.  

Temele abordate în cadrul workshop-ului, care țin de corupția din mediul privat, au fost: 

 cadrul conformității corporative; 

 analize de risc la nivelul companiilor în domeniul anticorupției; 

 factori de risc în relațiile cu părți terțe; 

 instruirea personalului în domeniul conformității și eticii corporative; 

 cazuri concrete de abordare a politicilor corporative privind anticorupția. 

 

Operaționalizarea unui Grup de Lucru privind Anticorupția 

Scopul acestui grup de lucru, prezidat de CCIR, este să identifice modalitățile de 

combatere a corupției în țara noastră și în întreaga regiune, contribuind astfel la 

consolidarea eforturilor noastre de a stabili standarde înalte în combaterea corupției și în 

dezvoltarea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea economică și socială.  

CCIR invită să adere la acest Grup de Lucru toate companiile interesate să fie parte 

a unui organism care urmărește să traseze liniile de acțiune pentru îmbunătățirea cadrului 

normativ aplicabil mediului de afaceri, în sensul transparentizării procesului legislativ și 

debirocratizării. Prin acest grup de lucru și prin larga participare a mediului de afaceri din 

România, CCIR urmărește să consolideze angajamentul pentru anticorupție al comunității 

de business, preluând bune practici de la partenerii proiectului, precum și de la parteneri 



 

externi, cum ar fi Guvernul SUA (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), ICC, Comisia 

Europeană etc.  

CCIR urmărește intensificarea colaborării dintre mediul public și cel de afaceri, prin 

cooperarea la nivel sectorial cu experți în conformitate și integritate. Operaționalizarea 

grupului de lucru în domeniul anticorupției va conduce la coagularea unei mase critice de 

experți în conformitate, integritate și etică corporativă, din rândul comunității de afaceri 

din România, pentru definirea priorităților mediului de business în domeniul anticorupție.  

 

Obiectivele grupului de lucru: 

1. identificarea măsurilor necesare consolidării cadrului legislativ în domeniu, plecând de 

la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, beneficiind în mod corespunzător de 

experiența și bunele practici ale companiilor cu expertiză în domeniul anticorupției; 

2. elaborarea unui ghid-cadru de bune practici pentru prevenirea şi combaterea corupţiei 

la nivelul companiilor româneşti; 

3. consolidarea poziției CCIR și a Sistemului Camerelor de Comerț și Industrie drept 

parteneri de încredere pentru mediul guvernamental, mediul asociativ și comunitatea 

internațională, prin promovarea temei anticorupție;  

4. creșterea gradului de vizibilitate a CCIR la nivelul mediului de afaceri, prin adoptarea 

și implementarea unor standarde ridicate în domeniul responsabilității corporative; 

5. un obiectiv subsecvent al constituirii grupului de lucru pe anticorupție este reprezentat 

de implementarea unui mod de lucru inovativ în cadrul organizației, prin cooptarea de 

parteneri externi și schimbul de bune practici cu companiile respective.  

 


