
  1 
www.mfinante.ro 

       
   
 
     NR: 440.042/18.01.2012                                                                                                           
 
 
 
 

MINUTA 
şedinţei Comisiei de dialog social din data de 

18.01.2012 
 
 
 

 I. Participanţi: 
 
1. Reprezentanţii unor confederaţii sindicale şi patronale reprezentative la 
nivel naţional care fac parte din Comisia de dialog social: 
 
- 4 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Uniunea Generală 

a Industriaşilor din România – UGIR: Elena Georgescu, Delia Catarama; 
Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903: Romulus 
Dascalu, Mihai Păsculescu; Uniunea Naţională a Patronatului Român – 
UNPR: Maria Constantin; Patronatul Roman: Mihalache Zainea); 

 
2. În calitate de invitaţi: 
 
- 5 organizaţii şi asociaţii legal constituite (Asociaţia Naţională a 

Exportatorilor şi Importatorilor din România - ANEIR: Mihai Ionescu, Vasile 
Matusenco, ROMALIMENTA: Constantin Bratu; Camera Consultaţilor 
Fiscali: Iulia Sobolevschi David, Stefan Ionut; Asociaţia Investitorilor pe Piaţa 
de Capital – AIPC:Dumitru Beze, Camera de Comerţ Americană a României 
– CCAR: Dragoş Doroş, Mihaela Gusu, Emanuel Bancila); 

- Consiliul Economic şi Social: Eugenia Lepădatu 
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: Arabela Pişcociu 
 
3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: Domnul secretar de stat Dan 
Tudor Lazăr, directori şi specialişti din cadrul MFP si ANAF. 
 

II. Ordinea de zi: 
 

1. Analizarea proiectului Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală; 

2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
 06.01.2012; 

3. Diverse. 

Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, 

sindicatele şi patronatul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
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 III. Observaţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri: 

 
 Domnul secretar de stat Dan Tudor Lazăr a prezentat partenerilor de 
dialog social Ordinea de zi a sedinţei. 
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Ordonanţei Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală; 

 
 MFP: a precizat ca modificarea Codului de procedură fiscală prin  
ordonanţă a Guvernului se impune, în principal, datorită necesităţii transpunerii 
Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea 
administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE. 

 Totodată, a mentionat ca s-a avut în vedere reglementarea unor 
modificări şi completări în scopul creşterii eficienţei activităţii de administrare a 
creanţelor fiscale, principalele domenii de reglementare fiind urmatoarele: 
- clarificarea desfasurarii procedurii de intocmire a dosarelor privind 

preturile de transfer; 
- corelarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale Codului de procedură 

fiscală referitor la persoanele juridice nerezidente; 
- prevederea platii de catre stat a dobanzii de intarziere, la solicitarea 

contribuabilului; 

 In continuare, MFP a prezentat principalele masuri cu impact pozitiv 
propuse prin acest proiect de act normativ, cum ar fi: 

 eliminarea interpretărilor diferite în ceea ce priveşte data în funcţie de 
care se apreciază tranzacţiile viitoare care formează obiectul unui acord 
de preţ în avans; 

 reglementarea procedurii de colaborare dintre organul fiscal şi 
contribuabil în scopul emiterii unei soluţii fiscale individuale anticipate sau 
unui acord de preţ în avans 

 revizuirea procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal; 

 reglementarea posibilitatii de înregistrare fiscală la solicitarea plătitorilor 
de venit cu regim de reţinere la sursă a impozitelor finale şi pentru 
persoanele juridice nerezidente; 

 reglementarea posibilităţii unui contribuabil rezident în România ale cărui 
venituri cad sub incidenţa unei convenţii de evitare a dublei impuneri şi 
care consideră că impozitarea nu este conformă cu prevederile acesteia, 
de a declanşa procedura amiabilă prevăzută de convenţie prin 
depunerea unei cereri la ANAF; 

 reglementarea unei proceduri pentru eliminarea dublei impuneri în cazul 
ajustării unor tranzacţii dintre persoane române afiliate; 

 reglementarea accesului contribuabililor la fişele de evidenţă analitică pe 
plătitor, asigurându-se, în acest fel, transparenţa în ceea ce priveşte 
informaţiile existente în acestea; 
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 reglementarea obligaţiei organului fiscal de a restitui din oficiu, în termen 
de 3 zile lucrătoare, sumele încasate prin poprire în plus faţă de 
creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi; 

 
 UGIR-1903: a apreciat reglementarea dreptului contribuabilului de a 
solicita dobânzi în situaţia în care organul fiscal nu restituie în termenul de 3 
zile lucrătoare sumele încasate prin poprire în plus faţă de creanţele fiscale 
înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, dar a solicitat ca, in vederea 
respectarii egalitatii de tratament fiscal, aceasta prevedere sa se extinda si in 
ceea ce priveste dreptul contribuabilului de a solicita  si penalitati. 
 MFP: a precizat ca aceasta masura reprezinta un aspect pozitiv in relatia 
stat-contribuabil, mentionand si ca in acest sens s-au inregistrat progrese 
semnificative in ceea ce priveste rambursarea TVA-ului catre contribuabili, chiar 
in conditiile crizei financiare. 
 PR: la art.112, alin.(4) din CPF propune ca perioada in care poate fi 
utilizat certificatul de atestare fiscala sa fie majorata de la 30 de zile la 45-60 de 
zile. 
 MFP: a retinut pentru analiza aceasta solicitare. 
 
 ANEIR: La art.I, pct.1, referitor la alin.(8) al art.31 din CPF, considera ca 
in practica schimbarea domiciliului fiscal este de durata, datorita procedurii 
interne de transfer al unui contribuabil de la un organ fiscal teritorial la altul, 
ceea ce ar crea dificultati agentului economic, avand in vedere ca schimbarea 
domiciliului opereaza la data comunicarii deciziei organului fiscal. 
  MFP: a precizat că se are in vedere ca durata acestei proceduri sa fie 
cat mai scurta, astfel incat sa nu afecteze activitatea agentilor economici.  
  
 UGIR-1903: considera ca, inaintea infiintarii popririi conturilor agentilor 
economici, trebuie sa se comunice acestora somatia de plata si sa li se acorde 
un termen in care sa se poata conforma. 
           MFP: a retinut pentru analiza aceasta solicitare. 
  
 AIPC: a solicitat o intalnire a operatorilor si investitorilor pe piata de 
capital cu reprezentantii MFP in vederea revizuirii unor reglementari ale CPF 
referitoare la activitatea acestora. 
 MFP: a fost de acord cu aceasta solicitare. 
 

 Partenerii de dialog social au mai formulat unele intrebari cu privire la 
proiectul de act normativ, care au fost clarificate punctual de catre 
reprezentantii MFP si ANAF. 
 
 Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea 
proiectului Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
observatiile mentionate mai sus. 
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 Punctul 2: Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din 
data de 06.01.2012 

 

A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi observaţii. 
 
Punctul 3: Diverse 
 

 UGIR-1903 si ANEIR: au solicitat reanalizarea prevederilor din proiectul 
de modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal referitoare la stabilirea 
nivelului minim al capitalului social si al garantiilor constituite de catre  
producatorii mici si mijlocii de vinuri si bauturi spirtoase, intrucat valorile 
propuse in prezent sunt foarte mari si determina desfiintarea unui numar foarte 
mare al acestora si trecerea lor in economia subterana. 
 De asemenea, ANEIR a solicitat si stabilirea unui plafon maxim al 
garantiilor pentru producatorii de tigarete, deoarece acestea pot ajunge la sume 
foarte mari, ceea ce inseamna imobilizarea unor resurse financiare importante 
ale acestora. 
 MFP: a retinut pentru analiza aceasta solicitare, in sensul stabilirii unor 
valori intermediare pentru producatorii mijlocii si a unor termene acceptabile 
pentru incadrarea in aceste prevederi. 
 In ceea ce priveste stabilirea unui plafon maxim al garantiilor, a 
mentionat ca acesta nu poate fi reglementat prin Norme, deoarece nu este 
prevazut in textul OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea 
evaziunii fiscale. 
 Totodata, a precizat ca stabilirea unui plafon maxim al garantiilor pentru 
producatorii de tigarete ar insemna in unele cazuri depunerea unor garantii mult 
mai mici decat valoarea reala a tranzactiilor pentru marii operatori, precum si 
crearea unui precedent care ar genera solicitari in acest sens din partea tuturor 
categoriilor de agenti economici. 
 
 

Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme. 
 
 
 

Secretariatul Comisiei:    
 
 

                Corina Marin  –  consilier  ...….……….….......  

                Octavian Dragu  – consilier  ...….……….….......  

                Cristian Florescu – consilier .............................. 
 


