
Masă Rotundă în vederea înființării Grupurilor de Lucru din cadrul
”NATIONAL BUSINESS ANTI-CORRUPTION OMBUDSMAN PLATFORM”

Senatul României - Sala ”Avram Iancu”, joi - 28 septembrie 2017

~ Agenda ~
 
13.00 - 14.00  Înregistrarea participanților
                           Networking Cocktail

14.00 -14.30 Mesaje introductive 
▪ Senator Mihai GOȚIU – Vicepreședintele Senatului României
▪ MPE Monica MACOVEI - Parlamentul European
▪ Prof. univ. dr. Elena-Simina TĂNĂSESCU - Administrația Prezidențială 
▪ Gabriele LIOTTA - Consilier Politic BERD Londra 
▪ Prof. Chantal CUTAJAR - Universitatea din Strasbourg - GRASCO

14.30 - 15.15 Chestiuni și politici de transpus în domeniul integrității în afaceri și a riscurilor de 
integritate în mediul de afaceri

Moderator: Adrian BABOI-STROE -  fost Secretar de Stat - Ministerul Justiției  
1. De ce este important și cum să monitorizăm progresele în procesul de integritate în afaceri și în

implementarea recomandărilor Programului Comun OECD - BERD
2. Integritatea în afaceri drept scop principal al politicilor românești anti-corupție. De ce și cum 

pot autoritățile să sprijine eforturile de integritate în afaceri; lecții primite și bune practici din 
partea altor țări europene, cu accent special pe studiul de caz reușit al Ucrainei

3. Cum pot fi îmbunătățite calitatea legislației și aplicarea sa referitor la cerințele de "compliance"
(conformitate) în contextul riscurilor de integritate din sectorul de business.

15.15 - 16.00 Beneficiile pentru implementarea și îmbunătățirea Sistemului de Management 
Anti-Mituire (ISO 37001/2016) în contextul aplicării în practică a legislației UE 
privind CSR (Directiva UE 905/2014) în România 

Moderator: Gelu TRANDAFIR –  Fundația Freedom House 
1. Nevoia pentru o mai bună înțelegere strategică cu privire la CSR la nivelul de top management 

al companiilor în România
2. Noile tendințe cu privire la relația dintre modalitățile de raportare CSR conform Standardelor 

GRI și lupta contra corupției în mediul de afaceri și în proiectele de investiții în curs
3. Importanța îmbunătățirii și implementării sistemului de management anti-mituire; exigențe și 

ghidaj pentru utilizarea în sectorul privat în raport cu aderarea la OECD și la Convenția Anti-
Mituire în Tranzacțiile Internaționale

 
16.00 - 16.45 Formularea Planului de Acțiune pentru funcționarea Platformei. Provocări, pașii 

necesari și perspectivele pentru îmbunătățirea mediului de afaceri din România.

Moderator: Sever AVRAM – Fundația EUROLINK - Casa Europei
1. Ghidarea ameliorării legislației actuale prin creerea celor trei Grupuri de Lucru: 1) CSR și 

prevenirea corupției; 2) Riscurile de integritate, politicile de conformitate, reformele legislative
și ale taxării; 3) Investițiile și tranzacțiile internaționale și combaterea corupției în mediul 
privat și în sectorul public

2. Stabilirea mecanismelor de funcționare ale Platformei și a Fondului Societății Civile Anti-
Corupție privind continuarea finanțării proiectului

3. Elaborarea altor politici publice de implementat în domeniu 

16.45 - 17.00 Remarci finale și lansarea Pactului Național Anti-Corupție al Societății Civile și 
Mediului de Afaceri


