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     NR: 440.354/22.03.2012                                                                                                          
 
 
 
 
 

MINUTA 
şedin ţei Comisiei de dialog social din data de 

22.03.2012 
 
 
 

 I. Participan ţi:  
 
1. Reprezentan ţii unor confedera ţii sindicale şi patronale reprezentative la 
nivel na ţional care fac parte din Comisia de dialog social:  
 
 
- 5 confedera ţii 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: Mihalache Zainea; Asociaţia Română a 
Antreprenorilor de Construcţii ARACO: Mircea Oroş); 

- 2 confedera ţii sindicale  reprezentative la nivel naţional (Confederatia 
Sindicatelor Libere din Romania – CSDR: Angela Verga, Confederaţia  
Sindicală  Naţională „MERIDIAN”: Ion Albu); 

 
 
2. În calitate de invita ţi:  
 
- 5 organiza ţii şi asocia ţii legal constituite  (Asociaţia Naţională a 

Exportatorilor şi Importatorilor din România - ANEIR: Mihai Ionescu; 
ROMALIMENTA: Constantin Bratu; Asociaţia Societăţilor de Leasing din 
România – ASLR: Ioan Ban; Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital – 
AIPC: Dumitru Beze; Camera de Comerţ Americană a României – CCAR: 
Letitia Pupazeanu, Narcis Gavan); 

- Consiliul Economic şi Social: Eugenia Lepădatu 
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: Arabela Pişcociu 
 
3. Din partea Ministerului Finan ţelor Publice:  Domnul Ion Ghizdeanu – 
preşedinte CNP, directori şi specialişti din cadrul MFP, ANAF si DGV. 
 

Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, 
sindicatele şi patronatul 

MINISTERUL FINANŢMINISTERUL FINANŢMINISTERUL FINANŢMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICEELOR PUBLICE 
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II. Ordinea de zi:  
 

1. Analizarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

2. Analizarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete. 

3. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
 18.01.2012; 

4. Diverse. 
  

 
 III. Observa ţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri:  

 
 Lucrarile sedintei au fost deschise de catre domnul pre şedinte Ion 
Ghizdeanu  care a propus partenerilor de dialog social completarea Ordinii de 
zi a sedinţei cu proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, 
propunere acceptata de partenerii sociali.  
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Ordonan ţei de urgen ţă a 
Guvernului pentru completarea Legii nr.571/2003 pri vind Codul fiscal;  

 
 MFP: a precizat ca prin acest proiect de act normativ se introduce 
obligaţia marcării şi colorării păcurei şi a produselor energetice asimilate din 
punct de vedere al accizelor acesteia, în vederea diminuării evaziunii fiscale 
din domeniul produselor energetice.  Scopul aplicării marcatorilor fiscali este 
acela de a se monitoriza utilizarea efectivă a acestor produse energetice, astfel 
încât produsele să fie taxate corespunzător în funcţie de utilizare. 

 Proiectul de act normativ prevede ca pe teritoriul naţional să nu se mai 
utilizeze, transporte, deţină în afara antrepozitului fiscal sau să nu se mai 
comercializeze, produse tip păcură, fără a fi marcate şi colorate.  

 
 ANEIR: a apreciat initierea acestui proiect de act normativ, considerand 

ca este un pas important in combaterea evaziunii fiscale. 
 Totodata, a precizat ca proiectul de act normativ este perfectibil, 

formuland in acest sens urmatoarele propuneri si observatii: 
- completarea prevederilor alin. „(42) astfel: “produsele energetice (…) pot fi 

eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal de 
productie , (…) numai dacă sunt marcate şi colorate”, intrucat considera ca 
in alte antrepozite fiscale decat cele de productie exista un grad ridicat de 
risc privind nerespectarea acestei masuri; 

- identificarea si utilizarea unui colorant care sa nu permita utilizarea 
produselor marcate si colorate drept combustibil pentru motoarele cu 
combustie interna; 
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- eliminarea alin. (43) prin care sunt exceptate de la prevederile alin. (42) 
produsele energetice destinate exportului, livrărilor intracomunitare şi cele 
care tranzitează teritoriul României, deoarece numarul cisternelor care 
transporta aceste produse este foarte mare si sunt practic imposibil de 
supravegheat de catre ANAF prin alte mijloace. 

 
 MFP: a retinut pentru analiza aceste propuneri, precizand ca produsele 
energetice de tipul păcurei şi cele asimilate acesteia nu sunt supuse marcării şi 
colorării în situaţiile în care sunt destinate exportului şi livrărilor intracomunitare, 
sau care tranzitează teritoriul României, deoarece in acest fel s-ar introduce o 
bariera netarifara in calea comercializarii libere a acestor produse. 
 Ca urmare, MFP a precizat că s-a propus ca livrarea şi circulaţia acestor 
produse sa se faca doar sub supraveghere fiscală.  

 
 CCAR:  a sustinut punctul de vedere al MFP, precizand ca extinderea 

acestor masuri si asupra produselor destinate exportului şi livrărilor 
intracomunitare şi a celor care tranzitează teritoriul României contravine 
intereselor comerciale, precum si directivelor europene. 

 
 Partenerii de dialog social au fost de acord cu pr omovarea 
proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.  
 

Punctul 2: Analizarea proiectului de Hot ărâre a Guvernului pentru 
aprobarea accizei specifice exprimat ă în echivalent euro pe 1.000 de 
ţigarete;  
 
 MFP: a precizat că acest proiect de act normativ vizează nivelul accizei 
specifice, care, potrivit art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, este exprimată în 
echivalent euro/1.000 de ţigarete şi se determină anual pe baza preţului mediu 
ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad 
valorem şi a accizei totale. 
  
 De asemenea, reprezentanţii MFP au menţionat că partenerii de dialog 
social pot transmite secretariatului tehnic al Comisiei de dialog social eventuale 
propuneri şi observaţii la proiectul de act normativ analizat până în data de 
23.03.2012. 
 
 Partenerii de dialog social au fost de acord cu pr omovarea 
proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice 
exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, fără propuneri sau observatii. 
 
 

 Punctul 3: Aprobarea Minutei şedin ţei Comisiei de dialog social din 
data de 18.01.2012  

A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi observaţii. 
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Punctul 4: Diverse  

PR: solicită ca prevederile privind comercializarea prin magazinele 
amplasate în aeroporturile internaţionale a mărfurilor şi produselor accizabile, 
cuprinse în OG nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, să 
fie modificate în sensul clarificării regimului vamal şi fiscal al acestor produse.  

Având în vedere cele precizate mai sus, reprezentantul PR a solicitat 
organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii MFP pentru a prezenta unele 
propuneri şi observaţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în acest domeniu, 
solicitare cu care reprezentanţii MFP au fost de acord.   
   
 PR: consideră că sancţiunile aplicate operatorilor economici care 
comercializează produse accizabile (băuturi alcoolice şi tutun) în sistem  
angro fără atestat sunt mult prea aspre în comparaţie cu gravitatea faptei, 
solicitând să fie sancţionaţi doar cu amendă şi suspendarea activităţii, fără 
confiscarea mărfurilor şi a sumelor obţinute din vânzarea acestora. 
 MFP: a retinut pentru analiză această propunere, precizand că produsele 
accizabile au un grad foarte ridicat de risc fiscal (evaziune), ceea ce a 
determinat introducerea pentru situatia mentionata a sanctiunilor prevazute la 
art. 221^3 , alin.(3), lit.a) din Codul fiscal  care prevede confiscarea produselor, 
iar in situatia cand acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din 
aceasta vanzare. 
 

Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme. 
 
 
 
 
 

Secretariatul Comisiei:    
 
 

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

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

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


