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MINUTA 
şedinţei Comisiei de dialog social din data de 

29.08.2011 
 
 

 I. Participanţi: 
 
1. Reprezentanţii unor confederaţii sindicale şi patronale reprezentative 
la nivel naţional care fac parte din Comisia de dialog social: 
 
- 2 confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia 

Sindicatelor Democratice din România – CSDR: Dumitru Jianu; 
Confederaţia Sindicală Naţională “MERIDIAN”: Ion Albu); 

- 4 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – 
CNIPMMR: Octavia Ionescu; Patronatul Român – PR: Zainea Mihalache; 
Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR: Ştefan Varfalvi; 
Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR: Maria Constantin); 

 
2. În calitate de invitaţi: 
 
- 4 organizaţii şi asociaţii legal constituite (Asociaţia Societăţilor de 

Leasing din România – ASLR: Ioan Ban; Consiliul Investitorilor Străini – 
CIS: Doina Ciomag; ROMALIMENTA: Constantin Bratu; Camera de 
Comerţ Americană în România: Mihaela Guşu, Victor Papană, Emilian 
Duca); 

 
3. Din partea Ministerului Finanţelor Publice: Domnul Secretar de Stat 
Gheorghe Gherghina, directori şi specialişti din cadrul MFP si ANAF. 
 

II. Ordinea de zi: 
1. Analizarea proiectului Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.30/1991 privind organizarea şi funcţionarea 
controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, 
precum şi a altor acte normative incidente în vederea realizării unor 
corelări; 

2. Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social din data de 
22.08.2011; 

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 conduse de către domnul secretar de stat 
Gheorghe Gherghina. 
 

Punctul 1: Analizarea proiectului Ordonanţei Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.30/1991 privind organizarea şi 
funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările 
ulterioare, precum şi a altor acte normative incidente în vederea 
realizării unor corelări 

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a prezentat pe scurt 
proiectul de act normativ supus dezbaterii, precizând că acest proiect are ca 
scop îmbunătăţirea conceptului de control financiar exercitat de Guvern, prin 
abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita în mod unitar controlul 
de legalitate la întreprinderile publice (cu capital de stat sau majoritar de stat) 
privind modul de utilizare a fondurilor publice (cu excepţia fondurilor 
comunitare) alocate acestora, de administrare, gestionare şi utilizare a 
resurselor şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în legătură cu 
îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat. 

În continuare, domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a prezentat 
punctual, pe articole, principalele modificări şi completări care urmeză a fi 
introduse prin acest proiect de act normativ. 

 
La ART.I din proiect prin care se propune modificarea şi completarea 

Legii nr.30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a 
Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, partenerii de dialog social au făcut 
unele propuneri şi observaţii, respectiv: 

UGIR şi CSN MERIDIAN: La art.1, alin.(3) lit.a) referitor la obiectivele 
controlului general financiar, au solicitat înlocuirea cuvântului „performanţelor” 
cu „funcţionării”, respectiv: „Analiza respectării legalităţii în scopul 
îmbunătăţirii funcţionării sectorului public”, considerând că îmbunătăţirea 
performanţelor este un atribut al managementului entităţii respective. 

MFP: A reţinut această propunere. 
 
MFP: La art.21, alin.5, lit.e) a solicitat partenerilor de dialog social 

punctul de vedere cu privire la includerea sau nu a institutelor naţionale de 
cercetare-dezvoltare în denumirea generică „întreprindere publică”, având în 
vedere că dacă aceste instituţii sunt organizate şi funcţionează ca regii 
autonome sau societăţi comerciale sunt cuprinse la literele anterioare ale 
alin.5, iar dacă sunt organizate şi funcţionează ca instituţii publice, controlul 
asupra lor este exercitat de Curtea de Conturi 

 Participanţii la şedinţă au propus menţinerea textului cu următoarea 
completare: 

„e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care sunt organizate şi 
funcţionează ca regii autonome sau societăţi comerciale, altele decât cele 
organizate ca instituţii publice”. 
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CSN MERIDIAN: La art. 21, alin.(6) a solicitat completarea textului 
astfel: „legalitate – caracteristica unei operaţiuni de control de a respecta 
toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării 
acesteia”. 

MFP: a precizat că definiţia propusă în proiectul de act normativ este 
una generică şi utilizată în multiple acte normative. 

 
CSN MERIDIAN şi UGIR: La art.8, alin.(3) lit.c) au propus eliminarea 

sintagmei „procese şi fenomene economice”, având în vedere că analizarea 
acestora este un proces subiectiv care priveşte atribuţiile managementului 
persoanei juridice privind oportunităţile economice din piaţă, iar controlul 
financiar presupune verificarea legalităţii activităţilor. 

MFP: A reţinut această propunere. 
 
UGIR: La art.11, consideră că formularea „fără temei legal” poate 

conduce, în activitatea practică, la interpretări cu privire la temeiul legal al 
utilizării fondurilor publice. Totodată, blocarea fondurilor publice pentru 
respectiva unitate va determina grave probleme în funcţionarea acesteia.  

În consecinţă, consideră necesar să se precizeze clar în ce constă 
temeiul legal pentru utilizarea fondurilor publice. 

MFP: a precizat că este vorba numai despre fondurile publice, fonduri 
care sunt definite în Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 

CSN MERIDIAN: a solicitat introducerea în textul prezentului proiect de 
act normativ semnificaţia termenului „fonduri publice”. 

MFP: A reţinut spre analiză această propunere. 
 
UGIR: consideră că reglementarea de la art.209, alin.(3), respectiv 

„plângerea prealabilă nu suspendă executarea actului administrativ financiar”, 
va conduce la dificultăţi majore în funcţionarea unităţilor publice. 

UGIR şi CSN MERIDIAN: consideră că ar fi atât în interesul unităţilor 
publice, cât şi în interesul statului, ca actul administrativ financiar să devină 
obligatoriu după ce a mai fost parcursă o etapă nouă, de mediere, de 
conciliere, etapă anterioară procedurii plângerii prealabile prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

MFP: a reţinut spre analiză această propunere, cu precizarea că va fi 
supusă şi consultării Ministerului Justiţiei. 

 
Reprezentanţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative 

la nivel naţional şi ai asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale, 
participante la dezbateri, au fost de acord cu promovarea proiectului de 
act normativ, cu propunerile şi observaţiile mentionate mai sus. 

 
 Punctul 2: Aprobarea Minutei şedinţei Comisiei de dialog social 
din data de 22.08.2011 

A fost aprobată de partenerii de dialog social, fără propuneri şi 
observaţii. 
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Punctul 3: Diverse 
 
UGIR: a precizat că, potrivit reglementărilor art.2, alin.(2), lit.b) din 

Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
cazierului fiscal: 

 „În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi: 
a) (…); 
b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.” 
De asemenea, potrivit alin.(3): “În cazul situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. 

b), inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice 
declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.” 

Totodată, UGIR a menţionat că, în practică, inactivitatea fiscală este 
înscrisă şi în cazierul fiscal al asociaţilor, care nu au calitatea de reprezentanţi 
legali ai firmei.  

Faţă de cele prezentate mai sus, consideră că această situaţie excede 
prevederilor legale în vigoare şi solicită adoptarea măsurilor necesare evitării 
unor astfel de situaţii. 

MFP: a reţinut spre analiză această observaţie. 
 
CSDR: a revenit la solicitarea formulată în cadrul şedinţei Comisiei de 

dialog social desfăşurate în data de 22.08.2011, privind prezentarea de către 
MFP a unor informaţii referitoare la stadiul aprobării bugetului Societăţii 
Naţionale a Sării S.A.. 

MFP: a precizat că, după desfăşurarea şedinţei Comisiei de dialog 
social, reprezentantul CSDR va analiza cu reprezentanţii direcţiei de 
specialitate din cadrul MFP stadiul aprobării bugetului Societăţii Naţionale a 
Sării S.A., în vederea obţinerii datelor şi informaţiilor solicitate. 

  
Partenerii de dialog social nu au mai ridicat alte probleme. 

 
 
 

Secretariatul Comisiei:    
 

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

   Gabriela Militaru – expert principal ................................... 
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