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     NR. 640.394/13.03.2014                                                                                                           
 
 

 
MINUTA 

şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
13.03.2014 

 

 I. Participanţi: 

1. Reprezentanţii unor confederaţii sindicale şi patronale reprezentative 
la nivel naţional care fac parte din Comisia de dialog social: 

-  4 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional (Blocul 
Naţional Sindical – B.N.S.: Ioana Onofrei; Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor Libere din România – C.N.S.L.R Frăţia: Sebastian Oprescu; 
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.: Simion 
Hăncescu; Confederaţia Naţională Sindicală “CARTEL ALFA”: Gheorghe 
Bălăceanu);  

-  4 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia 
Patronală din Industria României – CONPIROM: Constantin Dumitru; 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – 
CNIPMMR: Victor Lavric, Octavia Ionescu; Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România – UGIR: Elena Georgescu, Florin Dobre; 
Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903: Mihai 
Păsculescu).  

2. În calitate de invitaţi: 

- 2 organizaţii (Camera de Comerţ şi Industrie a României – CCIR:     
Olivia Petcu; ROMALIMENTA: Constantin Bratu); 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice - 
  MMFPSPV : Arabela Pişcociu ; 
- Consiliul Economic şi Social – CES: Ciuciuc Marilena; 

3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Dan Manolescu – 
Secretar de Stat, domnul Florin Tunaru – vicepreşedinte ANAF, directori şi 
specialişti din cadrul MFP. 

 
II. Ordinea de zi: 
 

1. Analizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea accizei 
specifice exprimată în echivalent euro pe 1000 de ţigarete; 

2. Aprobarea minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
06.03.2014; 

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: 
 
 Lucrările şedinţei au fost deschise de către domnul secretar de stat 
Dan Manolescu care a prezentat pe scurt Ordinea de zi. 
 

Punctul 1: Analizarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1000 de ţigarete şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru  aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

 
Domnul secretar de stat Dan Manolescu a prezentat pe scurt 

proiectul de act normativ, menţionând că prin acest proiect se are in vedere 
atât actualizarea nivelului accizei pentru ţigarete, cât şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu o prevedere referitoare la modul de aplicare a scutirii directe de la plata 
accizelor pentru gaz natural şi energie electrică. 

Astfel, domnul secretar de stat Dan Manolescu a precizat că 
ţigaretele au o structură a accizei de tip compus, reprezentând suma dintre 
acciza specifică pe 1.000 de ţigarete plus acciza ad valorem aplicată asupra 
preţului de vânzare cu amănuntul declarat.  

Ca urmare a transpunerii în legislaţia naţională a directivelor 
europene, s-a stabilit un calendar de creştere graduală a accizelor pentru 
ţigarete (prevăzut la Anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din 
Codul fiscal), şi totodată a fost modificat criteriul de determinare a accizei 
specifice. 

Schimbările preconizate 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. 

Astfel, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu aplicabilitate în perioada 
1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv, se va majora de la 81,78 euro/1.000 
ţigarete la 84,37 euro/1.000 ţigarete, conform Anexei nr. 6  la titlul VII „Accize 
şi alte taxe speciale” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Totodată, domnul secretar de stat Dan Manolescu a precizat că prin 
Hotărârea Guvernului nr.77/2014 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, s-a prevăzut că în situaţiile 
de acordare a  scutirii directe de la plata accizelor pentru gaz natural şi 
energie electrică, conform art. 20660 din Codul fiscal, utilizatorii acestor 
produse energetice au obligaţia depunerii unei notificări în acest sens la 
autoritatea vamală teritorială. 

În scopul interpretării fără echivoc a prevederilor referitoare la 
obligativitatea depunerii notificării de către utilizatorii de gaz natural şi 
energie electrică utilizate în regim de scutire directă de la plata accizelor, 
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conform art. 20660 din Codul fiscal, se introduce precizarea expresă a 
faptului că această prevedere nu se aplică consumatorilor casnici. 

 
Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea 

proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea accizei specifice 
exprimată în echivalent euro pe 1000 de ţigarete şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 44/2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fără propuneri şi 
observaţii. 
 

Punctul 2: Aprobarea minutei şedinţei Comisiei de dialog social 
din data 06.03.2014  
  

A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi 
observaţii. 

  
Punctul 3: Diverse 
 
Domnul secretar de stat Dan Manolescu a menţionat că în perioada 

următoare vor fi reluate discuţiile cu partenerii de dialog social cu privire la 
rescrierea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală. 

Partenerii de dialog social au apreciat acest demers şi au propus ca 
discuţiile asupra Codului fiscal să se facă pe titluri, în acest fel putând 
participa la dezbateri specialişti pe fiecare domeniu. 

 CONPIROM: a solicitat informaţii referitoare la somaţiile primite de 
unele societăţi comerciale cu privire la unele diferenţe de plată la obligaţiile 
fiscale cu reţinere la sursă înregistrate înainte de anul 2009. 

 
 Partenerii de dialog social nu au ridicat alte probleme.  

 

 
 

Secretariatul Comisiei: 
 

Octavian Dragu – consilier ............................ 
Cristi Florescu – consilier............................... 
Gabriela Militaru – expert.............................. 

         Gabriela Cherciu – expert.............................. 


