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15 februarie 2016 

 

 

Către:   Guvernul României 

In atenția:  Domnului Prim-ministru Dacian Cioloș      

Spre știința: Dlui. Viceprim-ministru Costin Borc, Ministerul Economiei, Comerțului și 

Relațiilor cu Mediul de Afaceri  

Dlui. Ministru Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, Ministerul Sănătății 

Dnei. Ministru Anca Dana Dragu, Ministerul Finanțelor Publice 

Dlui. Ministru Lazăr Comănescu, Ministerul Afacerilor Externe 

Dlui. Ministru Achim Irimescu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Dlui. Ministru Petru Tobă, Ministerul Afacerilor Interne 

Dnei. Ministru Raluca Alexandra Prună, Ministerul Justiției 

Dlui. Ministru Marius-Raul Bostan, Ministerul Comunicațiilor și pentru 

Societatea Informațională 

Dlui. Președinte Bogdan-Marius Chirițoiu, Consiliul Concurenței 

Dlui. Președinte Daniel Diaconescu, Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Dlui Președinte Bogdan Marcel Pandelică, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor 

Domnului Consilier de stat Dragoș Tudorache, șeful Cancelariei 

 

Ref.:  Asumarea de urgență a cadrului de reglementare pentru industria tutunului  

 

 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

 

Prin prezenta, companiile semnatare solicită Guvernului asumarea de urgență a cadrului de 

reglementare clar, ferm și predictibil, care să nu blocheze buna funcționarea a unui sector 

economic cu o pondere semnificativă în veniturile la bugetul de stat.  

 

Reiterăm că există pericolul ca, dat fiind că au mai rămas doar trei luni până la data limită de 

transpunere a Directivei în legislația națională (data care coincide cu conformarea producției) și 

că activitatea Parlamentul României va fi probabil influențată de calendarul electoral, activitatea 

noastră să fie grav afectată. 

 

Potrivit comunicatului de presă din 2 februarie, ar fi trebuit să primim toate “informațiile 

complete, necesare industriei de profil pentru conformarea producției, respectând prevederile 

Directivei 2014/40/UE”. Prin urmare, vă aducem la cunoștință că ne lipsesc informații complete 

și certe atât în privința ambalajelor (de exemplu, ordinea și perioada de utilizare a seturilor de 

avertismente), cât și în privința produsului în sine. 

 

Așa cum am mai precizat, la fel ca orice industrie, în absența legii de transpunere și a normelor 

de aplicare, nu putem demara conformarea producției ambalajelor și țigaretelor, proces laborios, 

costisitor și de durată. 
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Vă învederăm că simpla comunicare a unor informații, în absența cadrului normativ legal adoptat 

și publicat în Monitorul Oficial, nu poate suplini legea ori constitui temei juridic al unei conduite 

a destinatarilor acesteia, în caz contrar încălcându-se în mod flagrant principiile certitudinii, 

previzibilității și securității juridice, care stau la baza statului de drept. 

 

În concluzie, ca orice mare investitor, dorim ca Executivul să ne asigure cadrul de reglementare 

clar, ferm și predictibil în care să ne putem desfășura activitatea. Am conlucrat întotdeauna 

constructiv cu autoritățile române și sperăm ca, și în cazul de față, să fie eliminat blocajul iminent 

printr-o soluție care să evite întreruperea producției și a disfuncționalității pieței - inclusiv prin 

creșterea alarmantă a fenomenului comerțului ilicit cu țigarete cu consecințe importante asupra 

bugetului de stat. 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 
 

 

 

Și în 2015, industria tutunului din România este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat 

cu o contribuție de 2,98 miliarde euro (accize, TVA și impozite și taxe locale), reprezentând 1,9% 

din PIB, 12,5% din veniturile bugetare și 38,7% din totalul veniturilor din accize. 

 

 

 

 

 

 


