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     NR 440.944 /22.06.2012                                                                                                         

MINUTA
sedintei Comisiei de dialog social din data de

22.06.2012

I. Participanti:

1. Reprezentantii unor confederatii sindicale si patronale reprezentative la 
nivel national care fac parte din Comisia de dialog so  al:

4 confederatii sindicale 
BNS CARTEL 

ALFA
CSDR

- 4 confederatii patronale 
UGIR

UGIR-1903
UNPR

UNPCPR

2. În calitate de invitati:

5 organizatii si asociatii legal constituite
ANEIR

ROMALIMENTA
AIPC CCIR

ALB

3. Din partea Ministerului Finantelor Publice:

: 

-  reprezentative la nivel national (Blocul National 
Sindical - : Ioana Onofrei; Confederatia Nationala Sindicala “

”: Romulus Nita; Confederatia Sindicatelor Democratice din România –
: Simion Hancescu; Confederatia Sindicala Nationala „ Meridian”: Ion 

Albu

reprezentative la nivel national (Uniunea Generala 
a Industriasilor din România – : Elena Georgescu, Uniunea Generala a 
Industriasilor din România – : Mihai Pasculescu; Uniunea Nationala 
a Patronatului Român – : Maria Constantin, Uniunea Nationala a 
Patronatelor cu Capital Privat din România – : Ilie Florea);

(Asociatia Nationala a 
Exportatorilor si Importatorilor din România - : Mihai Ionescu, 

: Constantin Bratu; Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital 
– : Dumitru Beze, Camera de Comert si Industrie a României – : 
Daniela Slejuc, Asociatia de Leasing Bancar – : Ionut Oprescu);

Consiliul Economic si Social: Eugenia Lepadatu
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale: Arabela Piscociu

Domnul Secretar de Stat 
Gheorghe Gherghina, Domnul Vicepresedinte ANAF Mihail Constantin, directori 
si specialisti din cadrul MFP si ANAF.

Directia pentru relatia cu Parlamentul, 
sindicatele si patronatul

MINIS TERUL FINANTELOR PUBLICE
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II. Ordinea de zi:

III. Observatii, concluzii si propuneri rezultate din dezbateri:

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina

Hotarâre de Guvern pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004

Punctele 1-3: Analizarea proiectului de Lege 

a proiectului 
de Lege

si a 
proiectului Hotarârii Guvernului

;

Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea 
proiectului de Lege

proiectului de Lege

1. Analizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie 
a bugetului Fondului national unic de asigurari social  de sanatate 
si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011;

2. Analizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2011 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor 
pentru somaj pe anul 2011;

3. Analizarea proiectului Hotarârii Guvernului privind aprobarea 
bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a 
bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011;

4. Aprobarea Minutei sedintei Comisiei de dialog social din data de 
01.06.2012;

5. Diverse.

a propus partenerilor 
de dialog social completarea Ordinii de zi a sedintei cu analizarea proiectului de 

, propunere acceptata de 
partenerii de dialog social.

, 

pentru aprobarea contului general anual de executie 
a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2011, a pentru 
aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor 

pentru aprobarea 
contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de 
executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a 
contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 si a contului general anual de 
executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011

privind aprobarea bilantului general al 
Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei 
Statului pe anul 2011
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sociale de stat pe anul 2011 si a contului general anual de executie a 
bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei 
Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 
2011,

a prezentat pe scurt principalele capitole ale proiectului d  act 
normativ, precizand ca promovarea sa este determinata    necesitatea 
elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozit   or OUG nr.24/2012 
pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si a dispozitiilor 
OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.

Astfel, in domeniul au fost clarificate unele aspecte 
cu privire la aplicarea practica a reglementarilor OUG nr. 24/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care vor intra 
în vigoare la data de 1 iulie 2012, precum si unele situatii care necesita 
completari corespunzatoare ale normelor metodologice existente, cele mai 
importante fiind:
- deducerea integrala la determinarea profitului impozabil pentru pierderile de 
creante care se înregistreaza la scoaterea din gestiune a contribuabililor aflati 
în procedura de insolventa (reorganizarea), înainte de intrarea în faliment,
- clarificarea modului de aplicare a deductibilitatii in limita 50% din cheltuielile 
aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt u ilizate exclusiv în scopul 
activitatii economice, 
- precizarea regimului fiscal pentru filtrele prudential  aferente soldului activelor 
institutiilor de credit, existente la 31 decembrie 2011, precum si a ordinii de 
impozitare a acestora, pentru partea care se reduce sau se anuleaza.

In domeniul s-au facut precizari privind unele forme 
de sprijin nerambursabile primite de persoanele fizice în conformitate cu 
legislatia interna si reglementarile europene care nu   prezinta venituri 
impozabile si s-au adus clarificari privind modalitatea de aplicare a prevederilor 
referitoare la deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate.

Astfel, a fost extinsa sfera de aplicare a limitarii deductibilitatii 
cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate fata de prevederile actuale, 
si au fost aduse precizari privind situatiile în care este necesara întocmirea foii 
de parcurs ca document justificativ utilizat în vederea asigurarii deductibilitatii 
cheltuielilor. 

De asemenea, a precizat ca s-au adus clarificari privind situatiile 
în care platitorii de venituri au sau nu obligatia calcularii, retinerii la sursa si 
virarii impozitului reprezentând plati, si s-a eliminat obligatia contribuabilului de 

si a proiectului 
Hotarârii Guvernului

fara  propuneri si observatii

Punctul 4: Analizarea proiectului de Hotarâre de Guvern

MFP:

impozitului pe profit 

impozitului pe venit 

MFP

.

pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004
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determinare a câstigului net trimestrial/pierderii net  trimestriale din transferul 
titlurilor de valoare.

a mentionat ca in domeniul s-a prevazut modalitatea de 
aplicare a prevederilor referitoare la limitarea dreptului de deducere a TVA 
aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, impor ului, închirierii sau 
leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei        e cheltuielilor legate 
de vehiculele având anumite caracteristici, astfel cum sunt reglementate prin 
OUG nr. 24/2012

Principalele modificari se refera la:
utilizarea vehiculelor exclusiv în scopul desfasurarii activitatii 
economice, cu exemplificarea celor mai relevante situa ii;
utilizarea foii de parcurs de catre orice contribuabil, indiferent daca este 
persoana fizica sau juridica, ca document de justificare a încadrarii unui 
vehicul în categoria celor pentru care TVA este deductibila;
clarificarea modului de aplicare a prevederilor referitoare la situatiile 
exceptate de la limitarea deducerii.

a solicitat lamuriri suplimentare cu privire la obligativitatea 
completarii foii de parcurs.

: a precizat ca obligativitatea completarii foii de parcurs revine acelor 
agenti economici care solicita deductibilitatea cheltuielilor aferente vehiculelor 
pentru transportul de persoane, în proportie de 100%.

a propus completarea textului în sensul celor precizate mai sus, 
propunere retinuta de MFP.

a precizat ca fiecare persoana impozabila va avea dreptul sa 
încadreze vehiculele în categoriile prevazute de lege în vederea exercitarii 
dreptului de deducere integral sau în proportie de 50% a TVA si a cheltuielilor 
la calculul impozitul pe profit si a impozitului pe venit. 

Organul fiscal are dreptul sa analizeze în limita competentelor stabilite prin 
Codul de procedura fiscala modalitatea de exercitare a dreptului de deducere si 
dupa caz, în functie de situatia de fapt constatata, poate reîncadra vehiculele în 
categoria corespunzatoare de deducere potrivit legii.

   considera ca  prevederile de  la pct. alin.(3) din Norme
referitoare la situatiile în care vehiculele utilizate de angajator pentru transportul 
angajatilor la si de la locul de munca trebuie completate în sensul introducerii si 
a altor situatii decât cele mentionate, respectiv: lipsa transportului în comun si 
programul de lucru.

a precizat ca pot exista situatii in care salariatii care 
prin clauze contractuale au transportul asigurat din partea intreprinderilor sa 
piarda aceasta facilitate, deoarece angajatorii se vor prevala de noile 
reglementari care le limiteaza dreptul de deducere al  cestor cheltuieli.

MFP: TVA 

ANEIR: 

MFP

ANEIR:

  MFP

UGIR:   

CSN MERIDIAN:

§

§

§
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De asemenea, a solicitat sa se tina cont ca asigurarea transportului 
pentru angajati are in vedere si alte criterii, precum:

-distanta de la statiile de transport in comun pana la locul de munca;
-transportul uzinal pe traseele care nu sunt destinate circulatiei publice;
-diferenta de timp intre durata transportului cu mijloace de transport in 

comun si cea cu autovehiculul intreprinderii care afecteaza direct randamentul 
angajatilor, etc.

: a precizat ca aceste limitari au fost introduse ca urmare a 
obligativitatii respectarii Directivelor UE si hotarar lor Curtii Europene de 
Justitie, dar situatiile prezentate in proiect, respectiv lipsa mijloacelor de 
transport în comun si decalajul orarului mijloacelor de transport în comun fata 
de programul de lucru al persoanei impozabile sunt doar exemple si nu au un 
caracter limitativ.

  a mentionat ca aceste reglementari se regasesc si in standardele 
si practicile de contabilitate europene si internationale.

si solicita completarea textului de 
la pct. alin.(3), astfel incat sa nu existe posibilitatea interpretarii diferite de 
catre inspectorii fiscali a acestor prevederi, si introducerea unor criterii 
suplimentare pe care le vor formula partenerii de dial         . 

a propus introducerea in proiectul actului normativ a  riteriilor 
formulate de partenerii de dialog social, precum si a        itatii ca MFP, prin 
Comisia fiscala, sa poata aviza la cerere si alte solutii de transport al
anagajatilor prezentate de agentii economici.

a retinut aceste propuneri, precizand ca in unele situatii se poate  
avea in vedere si o solutie fiscala anticipata.

a transmis Secretariatului tehnic o adresa prin care mentioneaza 
urmatoarele: 

-TVA-ul aferent achizitiei unui vehicul in leasing trebuie considerat   st 
aferent achizitiei si automat introdus in cheltuielile cu amortizarea de catre 
utilizatorul contractului de leasing financiar, deoarece rata de leasing financiar 
reprezinta principalul finantarii ce sta la baza achizitiei vehiculului in contractul 
de leasing financiar si este o rata de credit purtatoare de dobanda dar si de 
TVA, iar costul achizitiei vehiculului creste cu valoarea TVA-ului nedeductibil.

- revine la cererea exprimata in cadrul CDS din 28 mai 2012 cu referire la 
principiul predictibilitatii fiscalitatii si la neapli   ea limitarii drepturilor de 
deducere a TVA-ului la contractele incheiate inainte de iulie 2012 si aflate in 
curs de derulare.

Secretariatul tehnic al CDS a transmis directiilor de         tate din cadrul MFP 
adresa ALB pentru analiza si solutionare.

MFP

AIPC:

UGIR, Cartel ALFA, UNPCPR AIPC:

ANEIR:

MFP:

ALB:
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MFP

MFP accizelor 

contributiilor sociale obligatorii, MFP 

ANEIR, UGIR 1903 UNPCPR:

MFP:

ALB Cartel ALFA

a precizat ca in domeniul TVA s-a realizat si corelarea cu modificarile
Codului referitoare la regimul special de scutire pent u întreprinderile mici ca 
urmare a trecerii de la regimul de taxare la cel de scutire.

In continuare, a mentionat ca in domeniul s-a realizat
corelarea cu modificarile aduse prevederilor din Codul fiscal referitoare la 
marcarea si colorarea pacurei si a produselor energetice asimilate acesteia.

In domeniul a mentionat ca s-a 
avut in vedere clarificarea unor prevederi preluate în Codul fiscal în anul 2011 
pe linia determinarii bazei de calcul a contributiilor sociale si a declararii 
contributiilor respective, precum si completarea cu norme metodologice pentru 
aplicarea prevederilor referitoare la contributiile sociale datorate de persoanele 
care realizeaza venituri din activitati independente si alte        ii de venituri, 
preluate începând cu data de 1 iulie 2012.

si au solicitat lamuriri referitor la obligatiile 
de plata a contributiilor sociale pentru persoanele ca   pot fi concomitent 
salariati, administratori sau membrii in consiliile de administratie, actionari, etc.

a precizat ca diversitatea acestor cazuri in practica determina o 
analiza aprofundata, astfel incat sa poata fi prezentate solutii complete. 

Ca urmare, a propus inventarierea acestor situatii intalnite in practica si 
elaborarea unei norme de interpretare care sa fie publicata pe site-ul MFP si 
transmisa celor implicati, propunere acceptata de partenerii sociali.

Totodata, s-a stabilit ca partenerii de dialog social sa transmita MFP 
toate situatiile practice care au ridicat probleme in intelegerea modului de plata 
a contributiilor sociale obligatorii, astfel incat, in toamna anului 2012, MFP sa 
prezinte o situatie centralizata a acestor situatii pentru a fi dezbatuta in cadrul 
unei sedinte a Comisiei de dialog social.

, sustinut de , a solicitat continuarea analizarii
proiectului de Hotarâre de Guvern pentru mdificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004 intr-o alta sedinta a Comisiei de dialog 
social.

In consecinta, s-a stabilit ca organizarea urmatoarei sedinte a Comisiei 
de dialog social sa aiba loc in data de 25.06.2012, ora 14.00, cu precizarea ca 
partenerii prezenti la aceasta dezbatere a proiectului de act normativ din data 
de 22.06.2012, si care nu vor participa la a doua dezbatere pe aceast  tema 
sunt de acord cu promovarea sa, cu observatiile si propunerile mentionate mai 
sus.
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Punctul 4: Aprobarea Minutei sedintei Comisiei de dialog social din 
data de 01.06.2012;

Punctul 5: Diverse

UGIR UGIR 1903

Domnul Mihail Constantin - vicepresedinte ANAF:

ANEIR

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina

A fost aprobata de partenerii de dialog social, fara propuneri si observatii.

si : au solicitat o serie de precizari cu privire la ordinea 
stingerii obligatiilor fiscale si unele probleme intam    te de contribuabili la 
platile efectuate in contul unic.

a prezentat 
informatiile solicitate, precizand ca din data de 01.08.2012 contribuabilii isi vor 
putea consulta online situatia achitarii obligatiilor fiscale.

: a solicitat precizari cu privire la rectificara buge ara care urmeaza 
a fi elaborata, respectiv daca va fi o rectificare in sens pozitiv sau negativ.

a precizat ca aceasta 
rectificare are ca principiu de baza realocarea fondului de 10% alocat fiecarui 
ordonator prin legea bugetara anuala.

Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme.

Secretariatul Comisiei:   

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

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