
  1 
www.mfinante.ro 

       
   
 
     NR: 440.843/28.05.2012                                                                                                          
 
 
 
 

MINUTA 
şedin ţei Comisiei de dialog social din data de 

28.05.2012 
 
 
 

 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:  
 
 
- 6 confedera ţii patronale reprezentative la nivel naţional (Uniunea Generală 

a Industriaşilor din România – UGIR: Elena Georgescu; Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România – UGIR-1903: Romulus Dascălu, Mihai 
Păsculescu, Furir Tudor; Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România - CNIPMMR: Octavia Ionescu; Uniunea Naţională a 
Patronatului Român – UNPR: Maria Constantin; Confederaţia Patronală 
“CONCORDIA ”: Răzvan Nicolescu, Narcis Popescu; Uniunea Naţională a 
Patronatelor cu Capital Privat din România - UNPCPR: Florea Ilie); 

- 4 confedera ţii sindicale  reprezentative la nivel naţional (Blocul Naţional 
Sindical – BNS:  Marius Munteanu, Ioana Onofrei; Confederaţia Naţională 
Sindicală – CSN Cartel-Alfa : Liviu Toader; Confederaţia Sindicală Naţională 
„MERIDIAN”: Maria Ghimpău; Confederaţia Sindicatelor Democratice din 
România – CSDR: Simion Hăncescu); 

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

Exportatorilor şi Importatorilor din România – ANEIR: Mihai Ionescu; 
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România – AOAR : Cristian Pârvan, 
Asociaţia Societăţilor de Leasing din România – ASLR : Ioan Ban, Asociaţia 
de Leasing Bancar-ALB : Adriana Ahciarliu; Consiliul Investitorilor Străini – 
CIS: Doina Ciomag; ROMALIMENTA : Constantin Bratu; Asociaţia Brokerilor 
– AB : Cristina Ionescu;  Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital – AIPC: 
Dumitru Beze; Camera de Comerţ Americană în România – CCAR: Diana 
Usturoiu, Bursa de Valori Bucureşti - BVB : Virgil Stroia);  

- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: Arabela Pişcociu. 

Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, 

sindicatele şi patronatul 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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3. Din partea Ministerului Finan ţelor Publice:  Domnul Liviu Voinea – 
Secretar de Stat, domnul Costin Nanu – director Cabinet Secretar de Stat 
Claudiu Doltu, directori şi specialişti din cadrul MFP şi ANAF. 
 

 
II. Ordinea de zi:  
 

1.  Analizarea proiectului Ordonanţei de urgentă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
 07.05.2012; 

3. Diverse. 
 
 

 III. Observa ţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri:  
 
 Lucrarile şedinţei au fost deschise de catre domnul Secretar de Stat 
Liviu Voinea , care a prezentat Ordinea de zi a şedinţei şi a propus membrilor 
Comisiei de dialog social aprobarea participării la dezbateri, în calitate de 
invitaţi, a Asociaţiei Brokerilor şi a Bursei de Valori Bucureşti. Membrii Comisiei 
de dialog social constituite la nivelul MFP au  fost de acord cu această 
propunere. 
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Ordonan ţei de urgent ă a 
Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor m ăsuri financiar-fiscale ; 

 
ALB:  a solicitat completarea art. 22 alin. (1), lit. m), astfel:  
 „m) provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate de la 

instituţiile de credit  şi de la institu ţiile financiare nebancare  în vederea 
recuperării acestora...” 
 MFP: a precizat că prevederile referitoare la deducerea 
provizioanelor/ajustărilor pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile 
de credit au fost introduse în contextul respectării angajamentelor asumate de 
Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de 
înţelegere, încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, privind reglementarea şi 
supravegherea sistemului financiar-bancar. 
 CCAR: nu este de acord cu introducerea alineatelor (14) – (26) în cadrul 
art. 206^69 din proiectul de ordonanţă, din următoarele considerente: 

- păcura nu este un produs care sa se preteze la colorare si marcare; 
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- utilizarea pacurii drept combustibil pentru motor este foarte redusa in 
Romania; de asemenea, majoritatea flotei de tractoare agricole 
utilizeaza motorina pentru care, de altfel, se aplica o acciza redusa; 

- prin impunerea standardului EN590 pentru motorina (max. 0,001% 
sulf), este usor de determinat, prin probe luate la pompa, daca 
motorina vanduta a fost amestecata sau nu cu pacura (care contine 
max. 1% sulf pentru a fi pusa in vanzare pe piata din Romania/UE); 
indicatorul de control ar trebui sa fie: cifra cetanica, continutul de sulf, 
densitatea si prezenta biodieselului si nu colorantul sau marcatorul, 
locurile de vanzare fiind sub supraveghere fiscala; 

- solutia propusa prin proiectul de ordonanţă este extrem de scumpa si 
are ca efect incapacitatea de a livra sau deplasa pacura pentru alte 
ultilizari decat drept combustibil; 

- rafinariile sunt cu atat mai bune cu cat obtin randamente mai mari 
pentru produsele albe (benzine, motorine), ceea ce determina 
obtinerea unor produse negre (pacura) foarte negre; astfel, cele care 
au investit in acest scop s-ar afla in situatia in care nu ar putea folosi 
procedeele de cracare, cocsare pentru ca pacura astfel rezultata ar fi 
prea neagra si ar neutraliza total sau partial colorantul albastru propus 
ca masura de combatare a evaziunii fiscale. 

 
 Totodată, CCAR consideră că stoparea evaziunii fiscale din domeniu se 
poate face eficient prin coroborarea actiunilor organelor fiscale si vamale cu 
cele ale organelor cu atributii in domeniul protectiei mediului si cele cu atributii 
in domeniul statisticilor pe energie. 
 MFP:   a precizat că introducerea obligaţiei marcării şi colorării păcurei şi 
a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia este 
necesară în vederea diminuării evaziunii fiscale din domeniul produselor 
energetice.  

Totodată, neadoptarea acestor măsuri îngreunează acţiunile de control 
ale organelor competente în vederea stabilirii nivelului de acciză pentru păcură 
şi produsele asimilate, în funcţie de utilizarea efectivă. În consecinţă, organele 
de control vor fi private de utilizarea unui instrument eficient pentru combaterea 
evaziunii fiscale. 
 ROMALIMENTA:  a solicitat menţinerea în cadrul proiectului de act 
normativ supus dezbaterii a deductibilităţii integrale a cheltuielilor privind 
combustibilul aferent vehiculelor utilizate pentru transport de personal la şi de la 
locul de desfăşurare a activităţii, prevăzute la art.21 alin.(4) lit.t din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 MFP:   a precizat că aceste cheltuieli privind combustibilul aferent 
vehiculelor utilizate pentru transport de personal la şi de la locul de desfăşurare 
a activităţii sunt deductibile integral, în cazul în care sunt realizate în condiţii 
deosebite şi exclusiv în scopul activităţii economice, conform hotărârii Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene. 



  4 
www.mfinante.ro 

 UNPCPR:  considera ca ar trebui aplicat acelasi tratament fiscal atat 
pentru cheltuielile cu combustibilul aferent vehiculelor utilizate pentru transport 
de personal, cat şi pentru cheltuielile privind amortizarea acestor vehicule. 

 Asocia ţia Brokerilor : a apreciat deschiderea MFP cu privire la 
propunerile şi observaţiile reprezentanţilor pieţei de capital referitoare la 
stimularea acestui domeniu al economiei. 

  Membrii Comisiei de dialog social au fost de acord  cu promovarea 
proiectului Ordonanţei de urgentă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. 

 
 Punctul 2: Aprobarea Minutei şedin ţei Comisiei de dialog social din 
data de 07.05.2012  
 

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

 
UGIR - 1903: a precizat că există o serie de deficienţe majore ale 

legislaţiei fiscale actuale care trebuie soluţionate urgent, precum: 
- art.IV din OUG nr.54/2010 pct. 2,3,4, care desfiinteaza sau limitează 

numărul de antrepozite fiscale de depozitare, ceea ce reprezintă o barieră 
comercială neconcurenţială şi neconstituţională, ducând la pierderi pentru 
agenţii economici şi pentru bugetul de stat. 

- eliminarea pct.15 din OUG 54/2010 care modifică art.206 28 alin.(2) lit. 
(f), în sensul că „antrepozitul autorizat înregistrează obligaţii fiscale restante la 
bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile faţă de termenul de plată”. 
Conform acestei prevederi antrepozitarului autorizat i se revocă autorizaţia pe 6 
luni în caz de neplată, cu multiple implicaţii discriminatorii şi neconstituţionale. 

- modificarea tratamentului aplicat importatorilor de băuturi spirtoase din 
România, introdus în OUG 125/2011, în conformitate cu acquis-ul UE şi pentru 
eliminarea oricărei forme de discriminare împotriva băuturilor spirtoase. 
 Totodată, UGIR – 1903 a înmânat reprezentanţilor MFP şi un material 
scris referitor la cele prezentate mai sus. 

MFP: a precizat că, în prezent, aceste aspecte sunt incluse în priorităţile 
MFP, aflându-se  în curs de analiză şi evaluare a impactului asupra bugetului 
general consolidat. 

UGIR: consideră necesar să se aplice un tratament egal, atat statului, cat 
si agentilor economici în ceea ce priveste sancţionarea întârzierilor la plată. 

ANEIR: consideră că promovarea dialogului social şi a consultării 
mediului de afaceri trebuie să fie o prioritate permanentă a Guvernului. 
Totodată, consideră necesară revizuirea modului de rambursare a TVA-ului, 
astfel incât, pentru contribuabilii mici, acesta să se poata realiza cu efectuarea 
controlului ulterior. 
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AOAR: consideră că legislatia fiscala trebuie sa fie predictibila, ceea ce 
impune adoptarea Strategiei fiscale pentru perioada 2013-2015 pe baza unor 
dezbateri publice, deschise, cu privire la modificarile fiscalitatii in Romania.  

In acest sens, si-a exprimat acordul cu privire la necesitatea realizarii 
unor modificari in legislatia fiscala, solicitand ca masuri precum impozitarea 
regresiva sau reducerea CAS sa fie supuse din timp dezbaterii publice si 
prezentate impreuna cu evaluarea impactului social-economic al acestora.  

 
MFP: a precizat ca  prin Strategia fiscala nu se urmareste in prezent o 

schimbare a fiscalitatii in Romania, ci o consolidare fiscala, în vederea 
respectarii angajamentelor asumate cu FMI si UE, cu privire la nivelul 
indicatorilor macroeconomici şi incadrarea in tinta de deficit bugetar. 

 
Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme. 

 
 
 

 
 

Secretariatul Comisiei:    
 
 

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

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


