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MINUTA 
şedinţei Comisiei de dialog social din data de 

07.05.2012 
 
 
 

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

a Industriaşilor din România – UGIR: Elena Georgescu; Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR: Octavia 
Ionescu; Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR: Maria 
Constantin; Patronatul Roman: Teaha Teofil; Asociaţia Română a 
Antreprenorilor de Construcţii ARACO: Mircea Oroş); 

- 3 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia 
Naţională Sindicală – CSN Cartel-Alfa: Liviu Toader; Confederaţia Sindicală 
Naţională „MERIDIAN”: Maria Ghimpău; Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor Libere din România – CNSLR Frăţia: Dumitru Hohan); 

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

Exportatorilor şi Importatorilor din România – ANEIR: Mihai Ionescu; 
ROMALIMENTA: Constantin Bratu; Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de 
Capital – AIPC: Dumitru Beze; Camera de Comerţ Americană în România – 
CCAR: Mihaela Guşu, Robert Uzuna); 

- Consiliul Economic şi Social: Eugenia Lepădatu; 
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: Florian Mihai. 
 
3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: Domnul Dragoş Doroş – 
secretar de stat, directori şi specialişti din cadrul MFP şi ANAF. 
 
 
 

Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, 

sindicatele şi patronatul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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II. Ordinea de zi: 
 

1.  Analizarea proiectului Hotărârii Guvernului privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
 22.03.2012; 

3. Diverse.  
 
 III. Observaţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri: 

 

 Lucrarile sedintei au fost deschise de catre domnul secretar de stat 
Dragoş Doroş.  
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Hotărârii Guvernului privind 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2013; 

 
 MFP: a precizat ca prin acest proiect de act normativ se actualizează 

nivelurile impozitelor şi taxelor locale din Hotărârea Guvernului nr.956/2009 
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2010, cu rata inflaţiei pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare, respectiv 
16,05% pentru anii 2010-2012.  

 

 ANEIR: a propus amânarea analizării proiectului de act normativ 
având în vedere actualul context economic, social şi politic, respectiv: 

- diminuarea venitului real al populaţiei ca urmare a inflaţiei din ultimii 3 
ani; 

- reducerea salariilor în sectorul bugetar, precum şi scăderea profitului 
agenţilor economici; 

- perspectiva schimbării politicilor guvernamentale.   
 

 MFP: a precizat că elaborarea acestui proiect de act normativ s-a făcut în 
temeiul art.292 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal care prevede că „În 
cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă 
în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de 
la ultima indexare”. 

 În aceste condiţii, consideră că promovarea acestui proiect de act 
normativ este necesară şi nu trebuie să ţină cont de schimbările de ordin politic. 

 Ca urmare, preşedintele Comisiei de dialog social, domnul secretar de 
stat Dragoş Doroş, a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterii 
proiectului de act normativ. 
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 Reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la 
nivel naţional prezenţi la şedinţă (CSN Cartel-Alfa, CSN „MERIDIAN”, CNSLR 
Frăţia, UGIR, CNIPMMR, UNPR; PR, ARACO) au solicitat amânarea 
dezbaterii proiectului de act normativ. 

 AIPC: a fost de acord cu promovarea proiectului de act normativ, 
considerând că trebuie respectate prevederile Codului fiscal. 

 ROMALIMENTA: apreciază faptul că aceste modificări fiscale sunt 
promovate conform prevederilor Codului fiscal, respectiv cu cel puţin 6 luni 
înainte de data intrării în vigoare, considerând ca şi în situaţia amânării 
promovării să fie respectat acest termen. 

 Punctul 2: Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din 
data de 22.03.2012 

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

 
Partenerii de dialog social nu au ridicat alte probleme. 

 
 
 
 

Secretariatul Comisiei:    
 
 

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

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


