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Ministrul Finanţelor Publice, domnul Darius Vâlcov , a explicat mediului de 
afaceri implicaţiile noului Cod Fiscal în cadrul Conferinţei “Dezvoltarea 
României în noul context financiar european” , organizată de Grupul de 
Presă BURSA , în data de 19 februarie 2015.

CONFERINŢA DEZBATEREA NOULUI COD FISCAL



CONFERINŢA DEZBATEREA NOULUI COD FISCAL
În contextul în care proiectul noului Cod Fiscal şi 
cel al noului Cod de Procedur ă Fiscal ă se află în  
dezbatere publică, Grupul de Pres ă BURSA, în 
parteneriat cu Camera Consultan ţilor Fiscali şi 
Asocia ţia Naţional ă a Evaluatorilor Autoriza ţi 
din România , va organiza o conferinţă în care 
vor fi prezentate importanţa celor două coduri şi 
implicaţiile lor asupra mediului de afaceri.

Evenimentul va avea loc în data de 5 martie 2015 , 
începând cu orele 09.30, la World Trade Center
Bucharest , sala Beijing & Vienna , bucurându-se, 
din nou, de prezenţa domnului Darius Vâlcov , 
ministrul Finanţelor Publice.

Printre vorbitori se vor afla reprezentanţi ai 
industriilor afectate de noile prevederi şi experţi 
fiscali.
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Speakeri invita ţi

� Darius Vâlcov , Ministrul Finanţelor Publice;
� Reprezentant Camera Consultanţilor Fiscali;
� Adrian Vascu , Preşedinte, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România;
� Reprezentant EY România;
� Mihai Bogza , Preşedinte, Consiliul Investitorilor Străini
� Florin Pogonaru , Preşedinte, Asociaţia Oamenilor de Afaceri,
� Cristian Agalopol , Vicepreşedinte, Citibank;
� Gilda Laz ăr, Director Corporate Affairs & Communications, JT International 
România, Moldova şi Bulgaria;
� Dan Schwartz , Managing Partner, RSM Scot 
� Alex Jurconi , Preşedinte, Federaţia Patronală PRO AGRO.

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi, vă rugăm să consultaţi programul conferinţei.
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� Ce impact va avea noul Cod Fiscal asupra
mediului de afaceri?

� A fost simplificat noul Cod Fiscal?

� Va fi diminuată evaziunea fiscală în urma acestui
cod?

� Modificările aduse Codului de Procedură Fiscală.

Subiecte propuse



TARGET

La conferinţă vor fi prezenţi aproximativ 150 de participanţi:

� companii şi IMM-uri din toate domeniile de activitate (agricultură, 
infrastructură, energie, IT&C, construcţii, resurse umane, auto, turism, 
mediu, transport, telecomunicaţii, dezvoltarea capacităţii
administrative);

� experţi fiscali;
� consultanţi fiscali;
� contabili;
� bănci;
� societăţi de avocatură; 
� societăţi de asigurare; 
� societăţi de leasing; 
� societăţi de brokeraj; 
� fonduri de investiţii; 
� autorităţi publice centrale şi locale.



CONFERINŢELE BURSA ÎN IMAGINI



Grupul de pres ă BURSA

� Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010804;

� Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;

� Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;

� E-mail: marketing@bursa.ro;

� Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

CONTACT

Prezenta este proprietatea societăţii Meta Ring SRL, iar informaţiile sunt strict confidenţiale. 
Este interzisă divulgarea acestor informaţii către terţi.


