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     Proiect  

 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI  

privind sprijinirea demersurilor pentru atragerea investiției 

Grupului Volkswagen în România 
 

Parlamentul României, unică autoritate legiuitoare, reprezentând societatea 

românească în ansamblul acesteia, în temeiul prevederilor art. 13 pct. 23 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  

 

Luând în considerare faptul că România este o țară cu un potențial de dezvoltare 

economică și investițională competitiv, recunoscut pe piața europeană, dar și la nivel 

internațional, cu un cadru macroeconomic și financiar stabil, devenind în ultimii ani atractivă 

pentru investitorii străini și pentru marile companii internaționale și dovedind că este un 

partener de încredere pe termen lung, 

Asigurând întregul nostru sprijin pentru continuarea tuturor demersurilor de 

dezvoltare a unui mediu politic stabil care să asigure continuitatea în susținerea stabilității și 

predictibilității sistemului fiscal, precum și pentru cultivarea unui dialog onest și echilibrat cu 

toți investitorii străini, astfel încât economia României să devină mai puternică și mai 

competitivă,  

Subliniind necesitatea dezvoltării și îmbunătățirii constante a relațiilor economice 

bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene și valorizarea la potențial maxim a tuturor 

parteneriatelor strategice, astfel încât România să dezvolte mai multe oportunități de care să 

beneficieze cetățenii români, 

 Conștientizând faptul că marile investiții susțin ritmul accelerat de creștere a 

economiei naționale, România trebuie să identifice soluții de dezvoltare economică pe termen 

mediu și lung, prin demararea unor demersuri de atragere a investițiilor străine cu impact 

major la nivel național,  

 Având în vedere că domeniul industriei auto este unul dintre sectoarele cheie pentru 

atragerea investițiilor private în economia națională, precum și pentru creșterea inovației și 

tehnologiei în vederea integrării pe lanțurile de valoare globală,  
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 Fiind înștiințați că Grupul Volkswagen din Republica Federală Germania a întreprins 

deja demersuri pentru a se extinde în Europa de Est și consideră România ca opțiune 

interesantă în procesul complex de decizie privind localizarea noii facilități de producție, țara 

noastră aflându-se, după runde de discuții și consultări, pe lista scurtă a statelor pre-

selecționate ca posibile locații, 

  Identificând oportunitatea prezentată de proiectul construirii unei fabrici 

Volkswagen în România, cu impact major asupra dezvoltării economiei românești și a 

contribuției la creșterea vizibilității țării noastre pe piețe internaționale, promovând astfel 

dezvoltarea prosperității și bunăstării societății noastre, inclusiv printr-un aport semnificativ 

la construirea unui viitor mai bun pentru economia românească și pentru români în general, 

Reiterând obiectivul național de importanță strategică pentru România și anume 

asigurarea cadrului concurențial și a competitivității prin diminuarea factorilor care afectează 

buna funcționare a mediului de afaceri, 

Luând în considerare deplina disponibilitate și implicare a Guvernului României 

pentru sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri din România, precum și încurajarea 

investițiilor în consens cu cadrul legal existent,  

 

declară că: 

 

Recunoaște oportunitatea majoră a investiției Grupului Volkswagen pentru 

dezvoltarea economiei românești și impactul asupra dezvoltării mediului de afaceri și 

interconectării pieței românești de profil cu piețele la nivel european și internațional. 

Subliniază avantajele competitive și comparative ale României pentru această 

investiție, evocând celelalte experiențe de succes ale altor companii germane în România, 

aspect care evidențiază potențialul de aprofundare a dimensiunii economice și comerciale a 

relației speciale dintre România și Germania.  

Susține în integralitate demersurile pentru finalizarea favorabilă a negocierilor și 

identificarea de soluții optime pentru amplasarea unei unități de producție în țara noastră a 

Grupului Volkswagen. 
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Încurajează un dialog constructiv inter-instituțional cu privire la formularea ofertei 

naționale în vederea concretizării în favoarea României. 

Sprijină demararea unor eforturi conjugate din partea tuturor actorilor politici la nivel 

național, indiferent de apartenența lor politică, în vederea dezvoltării unui cadru legislativ 

flexibil pentru atragerea marilor investiții în economia românească și promovării tuturor 

măsurilor necesare încurajării investițiilor în sectorul industriei auto. 


