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Vă transmitem spre informare acțiunile APTE 2002 desfășurate în perioada 2 Octombrie 
2021 – 7 Octombrie 2021 și o scurtă analiză a acestora: 
 

I. 2 Octombrie 2021: Participarea domnului Dorin Jurjuț, vicepreședinte APTE 
2002, la emisiunea difuzată în direct de B1TV, ora 13.00, referitoare la 
negocierile cu Ministerul Finanțelor Publice și la proiectul legislativ rezultat. 

 

• Este prima emisiune TV la nivel național (televiziune centrală, de știri) la care 
participă reprezentanții APTE 2002. Emisiunea survine după întâlnirea din 28 
Septembrie 2021, de la Ministerul Finanțelor Publice, la care au APTE 2002 a fost 
invitată, nominal, să participe. 
 

• În emisiune alături de 
vicepreședintele APTE 2002, Dorin 
Jurjuț, a participat și Dan 
Manolescu – Președinte al 
Camerei Consultanților Fiscali (și 
fost secretar de stat în Ministerul 
Finanțelor Publice) 

 

• Mesajul vicepreședintelui APTE 2002, Dorin Jurjuț a fost în line cu mesajele 
transmise permanent în perioada anterioară organizării protestului: ,,Acționați acum 
ca să evitați o criză’’.  
 

o Organizarea protestului de către APTE 2002 a fost de natură să genereze 
întâlnirea din 28 Septembrie 2021 în care Ministrul Finanțelor a prezentat o 
variantă semnificativ îmbunătățită a proiectului legislativ în privința anulării 
impozitării retroactive a diurnelor. 

o Faptul că această inițiativă legislativă este substanțial îmbunătățită a fost 
confirmat de către Dan Manolescu – Președintele Camerei Consultanților 
Fiscali: ,,E o problemă extrem de gravă. Pentru trecut, singura soluție viabilă 
ca firmele acestea să nu fie puse să în situația de a da faliment este  o anulare 
a obligațiilor accesorii sau anularea posibilității de reîncadrare a acestor 
diurne ca și salarii. Pe viitor reglementarea este mult mai clară a regimului 
fiscal a acestor sume, că le numim indemnizație de deplasare, că le numim 
diurnă, că le numim clauze pentru alte tipuri de muncă în afară – vor avea un 
regim fiscal clar definit.’’ 

o ,,Proiectul nou răspunde în mare măsură acestor nevoi, ca și variantă, nu cred 
că se putea da ordonanță de urgență. Cred că proiectul de lege e singurul 
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viabil pentru că o astfel de amnistie fiscală nu se putea da decât prin lege. 
Prin urmare, guvernul nu putea să dea o ordonanță de urgență. Guvernul ar 
fi putut cel mult să facă tot un proiect de lege, care ar fi durat mult mai mult. 
Pentru că trecea prin toate procedurile de avizare la nivel de ministere, cu 
aprobare în Guvern și trimitere ulterior în Parlament. Deci nu mi se pare că 
asta scurtează în vreun fel procesul’’ 

o ,,Proiectul de lege depus în Parlament cred că este soluția cea mai bună, iar 
discuția lui în regim de urgență cum cred că se va întâmpla și să îl avem 
cumva aprobat într-o lună și jumătate maxim și promulgat, adică să treacă 
prin două camere în următoarea lună și ulterior 2 săpătmâni la promulgare, 
astfel încât la jumătatea lui noiembrie maxim început de decembrie să fie 
lămurite lucrurile. Între timp ANAF-ul să oprească aceste controale, că dacă 
vine un proiect de lege de anulare, ANAF-ul nu are sens să mai piardă 
timpul în controale pentru a stabili sume care ulterior vor fi anulate de 
lege.’’ 

o ,,Față de proiectul care circula în luna August, noul proiect e mult 
îmbunătățit. Sunt foarte multe lucruri îndreptate și îmbunătățite față de 
proiectul din August. Vine cu o serie de clarificări și lămuriri cu privire la 
aspectele legate de viitorul regim fiscal. E un mare pas înainte. Mai sunt niște 
lucruri de îndreptat, însă cred că în regimul dezbaterilor aceste lucruri pot fi 
îndreptate. E mult, mult îmbunătățit.’’ 
 

• Prin urmare și intervenția (independentă) a Președintelui Camerei Consultanților 
Fiscali a fost în linie cu argumentele APTE 2002 (organizator al protestului) de a nu 
mai participa la protest (deși camioanele erau deja pregătite): 

o APTE 2002 a obținut un proiect mult îmbunătățit față de cel din luna August; 
o APTE 2002 a obținut în urma întâlnirii cu Ministrul Finanțelor promisiunea 

dezbaterii acestui proiect în procedură de urgență în Parlament cea mai 
scurtă modalitate de rezolvare a problemei impozitării retroactive a 
diurnelor; 

o APTE 2002 a obținut mesajul public indirect transmis prin întâlnirea cu 
Ministrul Finanțelor, către ANAF, și anume, să încetez controalele atâta timp 
cât orice sumă impusă abuziv prin recalificarea diurnelor urmează să fie 
anulată, conform proiectului legislativ. 

o Prin urmare, atâta timp cât APTE 2002 a obținut ceea ce s-a dorit în urma 
organizării protestului și întâlnirii și asigurărilor date de Ministrul Finanțelor, 
participarea (fizică) în continuare la protest venea împotriva demersului 
transportatorilor de a rezolva abuzurile ANAF, întrucât: 
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▪ O ordonanță de urgență a Guvernului pentru oprirea abuzurilor era 

imposibil de obținut (probleme de legalitate, fiind vorba de anularea 
unor obligații); 

▪ Guvernul ar fi putut să acționeze doar prin proiect legislativ (nu prin 
Ordonanță de Urgență), ceea ce echivala cu un orizont de timp mult 
mai îndepărtat în ceea ce înseamnă rezolvarea impozitării retroactive; 

▪ APTE 2002 a reușit să îl aducă la masa discuțiilor, urmare și a 
campaniei susținute prin comunicare publică și a coerenței mesajului 
(,,Vrem rezolvări. Acționați acum pentru a evita o criză), pe Ministrul 
Finanțelor Publice și să obțină promisiunea unui proiect de lege mult 
îmbunătățit și mult accelerat. 

 

• APTE 2002 s-a pronunțat în emisiunea difuzată în direct la B1TV împotriva majorării 
intempestive (și nejustificate) a prețului polițelor RCA. 

• Deja poziția APTE 2002 împotriva majorării nejustificate și intempestive a tarifelor 
de primă RCA a fost intens mediatizată de mass-media centrală, inclusiv apelul către 
autorități (Consiliul Concurenței, ASF, etc) să nu tolereze o nouă cartelizare a 
asigurătorilor îndreptată împotriva transportatorilor; 

• Pentru prima dată, poziția publică a APTE 2002, larg reflectată de presă a generat un 
răspuns, pe care îl caracterizăm drept incoerent al Uniunii Naționale a Societăților de 
Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), ceea ce demonstrează că poziția 
APTE 2002 privind riscul unei noi înțelegeri la preț între asigurători în sensul 
majorării tarifelor este puternic ancorată în realitate, a fost preluată în spațiul 
public și generează reacții din partea celor care ar putea să profite de astfel de 
practici ne-concurențiale. 

• Nu în ultimul rând, potrivit evaluării (în termen de audiențe) a primei prezențe APTE 
2002 la o televiziune națională de știri (B1TV), impactul asupra publicului a fost peste 
așteptări și cu audiență foarte bună, în special în rândul publicului comercial (18-49 
de ani). Ceea ce reprezintă un foarte bun argument, și pe viitor, pentru ca și alte 
televiziuni de știri să preia mesajele APTE 2002, ele fiind în primul rând în interesul 
Asociației dar și urmărite de către un public larg. 

* 
* * * 

II. Începând cu 4 Octombrie 2021, APTE 2002 a continuat să urmărească, în 
Parlament,, în vederea accelerării traseul legislativ a propunerii obținute de 
APTE 2002. Astfel: 

 

• În 4 Octombrie 2021, reprezentanții APTE 2002 s-au întâlnit în Parlament cu membrii 
Comisiei de Transporturi din Senat. APTE 2002 a obținut promisiunea că va fi 
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sprijinită, ca organizație patronală, în demersul de trecere cu celeritate a proiectului 
de lege. 
 

• În 4 Octombrie 2021, reprezentanții APTE 2002 s-au întâlnit și dl. Deputat Șerban 
Ciprian - Președintele Comisiei de Transport din Camera Deputaților. Președintele 
Comisiei a pus pe ordinea de zi, în 4 Octombrie 2021, proiectul de lege privind 
neimpozitarea diurnei, spre discuția Biroului Permanent al Parlamentului 
 

APTE 2002 va continua și în perioada următoare demersurile pentru rezolvarea 
problemelor reale ale transportatorilor, utilizând toate pârghiile legitime pentru 
rezolvarea acestor probleme. Suntem conștienți că nu este ușor, întrucât în această 
perioadă apar si acțiuni din industrie care par mai degrabă interesate de prelungirea 
situației de incertitudine, în beneficiu personal, și nu al industriei pe ansamblu. Continuarea 
protestului (la care noi am fost organizatori) ar fi însemnat o subminare a propriilor 
rezultate obținute cu greu (întâlnirea și promisiunile de la Ministerul Finanțelor, proiectul de 
lege mult îmbunătățit, devierea rezolvării problemei pe un traseu incert și semnificativ mai 
lung – proiectul de lege inițiat de Guvern  (care nu a fost promis de nimeni) ar fi avut un 
traseu mult mai lung din punct de vedere temporal ceea ce ar fi reprezentant o premisă 
pentru continuarea abuzurilor ANAF, în dauna transportatorilor naționali. Considerăm că 
astfel de informări ale transportatorilor sunt de natură să ofere o imagine clară și 
nedistorsionată a eforturilor susținute pentru promovarea intereselor legitime ale industriei. 


