MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul,
sindicatele şi patronatul
NR: 440.938/23.05.2013

MINUTA
şedinţei Comisiei de dialog social din data de
23.05.2013
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 (Confederaţia
Naţională Sindicală CARTEL ALFA – CNS CARTEL ALFA: Bogdan Hossu şi
Gheorghe Sora; Blocul Naţional Sindical – B.N.S.: Ioana Onofrei;
Confederaţia Sindicală Naţională “Meridian” – CSN MERIDIAN: Maria
Ghimpău; Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.:
Simion Hăncescu);
- 3 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: Octavia Ionescu; Confederaţia Naţională a Patronatului din
România – C.N.P.R.: Dan George Stroescu).
2. În calitate de invitaţi:
- 3 organizaţii (Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din
România – ANEIR: Mihai Ionescu; Camera de Comerţ şi Industrie a
României – CCIR: Olivia Petcu; Consiliul Investitorilor Străini – C.I.S.:
Radu Burnete);
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice–
MMFPSPV: Arabela Pişcociu;
- Consiliul Economic şi Social – CES: Eugenia Lepădatu;
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP: Dan
Marinescu;
3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Liviu Voinea – Ministru
delegat pentru buget, domnul Gheorghe Gherghina – Secretar de Stat, domnul
Ion Ghizdeanu – Preşedinte CNP, domnul Mihail Constantin - Vicepreşedinte
ANAF, directori şi specialişti din cadrul MFP şi ANAF.
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II. Ordinea de zi:
1. Analizarea proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificati în cadrul fiscal bugetar;
2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 26.03.2013;
3. Diverse.
III. Observaţii, concluzii şi propuneri rezultate din dezbateri:
Lucrările şedinţei au fost deschise de către domnul secretar de stat
Gheorghe Gherghina, care a prezentat participanţilor Ordinea de zi.
Punctul 1: Analizarea proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor
unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar
Domnul Liviu Voinea - ministru delegat pentru buget, a prezentat pe
scurt principalele coordonate ale proiectului de act normativ.
Totodată, la solicitarea partenerilor de dialog social, domnul Liviu Voinea
- ministru delegat pentru buget a făcut unele precizări cu privire la rectificarea
bugetara pentru anul 2013 si elaborarea bugetului pentru anul 2014.
Domnul presedinte Ion Ghizdeanu a prezentat cadrul macroeconomic
intern, componentele PIB-ului si evolutia prognozata a acestora pana in anul
2016.
Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a detaliat principalele
capitole ale proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificati în cadrul fiscal bugetar, precizand că prin adoptarea Legii pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se
prevede:
- aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari,
ceea ce va permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin
cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile şi
soldul bugetar, datoria publică;
- continuarea unor măsuri adoptate în anii 2009 - 2012, adoptarea unor
acte normative în anul 2013, precum şi noi măsuri care să conducă la o
monitorizare mai riguroasă a cheltuielilor bugetare;
- aprobarea acestei legi permite un management solid şi transparent.
MFP: a menţionat că proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar a fost elaborat pe baza obiectivelor,
măsurilor şi ţintelor prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 20142016.
De asemenea, a precizat ca plafoanele de cheltuieli prevăzute în
Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 reprezintă limite maxime,
sunt indicative şi pot fi revizuite potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscalbugetare nr.69/2010, pe parcursul etapelor de pregătire a proiectului de buget
pentru anul 2014.
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În acest context, plafoanele pentru soldul bugetului general consolidat,
exprimat ca pondere în produsul intern brut, precum şi pentru cheltuielile de
personal, exprimate ca pondere în produsul intern brut, sunt obligatorii pentru
anii 2014 şi 2015, iar ceilalţi indicatori bugetari sunt obligatorii pentru anul 2014.
Partenerii de dialog social au solicitat si dezbaterea în cadrul şedinţei a
Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2014-2016, care a stat la baza
elaborarii proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi
în cadrul fiscal-bugetar, propunere acceptata de reprezentantii MFP.
La solicitarea partenerilor de dialog social, reprezentantii MFP au oferit o
serie de lamuriri cu privire la Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 20142016.
Partenerii de dialog social au fost de acord cu promovarea
proiectului Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in
cadrul fiscal bugetar.
Punctul 2: Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din
data de 26.03.2013
A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi observaţii.
Punctul 3: Diverse
ANEIR: a solicitat ca sumele prevăzute în buget pentru acţiunile privind
stimularea exporturilor să nu fie reduse la rectificare chiar dacă va fi o rectificare
negativă, întrucât o astfel de măsură ar afecta bunul mers al activităţilor privind
acest domeniu.
MFP: a precizat că o discuţie pe aceasta temă va avea loc în momentul
elaborării proiectului de act normativ privind rectificarea, când se va cunoaşte
situaţia bugetară pentru primul semestru al anului 2013.
CSDR: a silicitat crearea cadrului legal care să ofere posibilitatea, la nivel
local, a transferului de sume de la unităţile de învăţământ care au un număr
mare de elevi, şi prin urmare înregistrează un excedent de fonduri după
acoperirea cheltuielilor de funcţionare, către unităţile de învăţământ care au un
număr redus de elevi şi care nu îşi pot acoperi toate cheltuielile.
MFP: a precizat că o această solicitare va fi avută în vedere la rectificarea
bugetară.
CONPIROM: consideră că o atenţie deosebită trebuie acordată
agriculturii, exemplificând în acest sens necesitatea cadastrării terenurilor
agricole.
Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme.
Secretariatul Comisiei:
Octavian Dragu – consilier ..............................
Gabriela Militaru – expert .................................
Cristi Florescu – consilier ................................
Gabriela Cherciu – expert ................................
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