
 

 

ACCIZĂ: INTERVENTII, ÎNTÂLNIRI UNTRR și  COMUNICATE DE PRESĂ 

AUGUST 2017 

 08.08.2017, COMUNICAT DE PRESĂ, UNTRR: Majorarea accizei la carburanți poate 

aduce pierderi la bugetul de stat 

 Intervenția UNTRR nr. 1560/10.08.2017 adresată dlui. Ionuț Mișa, Ministrul Finanțelor 

Publice, ref. majorarea accizei la carburanți începând cu 1 septembrie 2017 ar putea 

aduce pierderi la bugetul de stat prin scăderea consumului de carburanți 

 Intervenția UNTRR nr. 1559/10.08.2017 adresată dlui. Mihai Tudose, Prim-Ministrul 

României ref. majorarea accizei la carburanți începând cu 1 septembrie 2017 ar putea 

aduce pierderi la bugetul de stat prin scăderea consumului de carburanți 

 Intervenția UNTRR nr. 1561/11.08.2017 adresată dlui. Alexandru-Răzvan Cuc, Ministrul 

Transporturilor, ref. majorarea accizei la carburanți începând cu 1 septembrie 2017 ar 

putea aduce pierderi la bugetul de stat prin scăderea consumului de carburanți 

 31.08.2017, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR solicită Guvernului să nu majoreze acciza 

la carburanți și propune ca România să devină un centru de alimentare de carburant în 

zona Balcanilor, precum Luxemburg în Europa de Vest 

SEPTEBRIE 2017 

 05 septembrie 2017 –Guvernul României întâlnire dl. Radu DINESCU, Secretar General 
UNTRR și dl Constantin ISAC, UNTRR cu Prim-Ministrul Mihai Tudose și cu Ministrul 
de Finanțe Ionuț Misa referitoare la majorarea accizei 

 05.09.2017, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR a discutat cu Prim-ministrul Mihai Tudose 
și cu Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa pe tema majorării accizei la carburanți. Guvernul 
oferă asigurări că prețul carburanților nu va crește, în caz contrar va fi reluată schema de 
rambursare a supraaccizei 

 15.09.2017, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR solicită Guvernului reluarea schemei de 
rambursare a supraaacizei, după ce prețul motorinei a crescut cu 20 de bani în perioada 
29 august – 15 septembrie 2017 

 18 septembrie 2017 –Guvernul României, întâlnire UNTRR și alți reprezentanții ai 
transportatorilor cu dl. Mihai Busuioc Secretar General al Guvernului, ref. la majorarea 
accizei. La această întâlnire doar UNTRR prin dl. Radu DINESCU- Secretar General 
UNTRR a fost singura asociație profesională care a fundamentat solicitarea: 

o pe baza legislației UE  
o a legislației naționale din cele 6 state care returnează acciza suplimentară (legile 

au fost depuse și traduse în limba română) 
o date la zi privind costurile motorinei în UE 
o fluxul migrației consumului de motorină a firmelor de transport din România 

conform rutelor comerciale 
o grafice, date statistice etc 



 

 

OCTOMBRIE 2017 

 05 octombrie 2017 –Guvernul României întâlnire dl. Constantin ISAC, UNTRR și  dna. 
Lorena Sandu, UNTRR cu Prim-Ministrul Mihai Tudose și cu Ministrul de Finanțe 
Ionuț Misa referitoare la majorarea accizei 

 05.10.2017,Comunicat de presă: Premierul a dat asigurări UNTRR că în perioada 
următoare va fi implementată o nouă schemă de rambursare a supraaccizei pentru 
transportatorii rutieri 

 24 octombrie 2017 - Ședința la Ministerul Finanțelor grup de lucru acciza format din 
reprezentanți UNTRR, ARR, MT, MFP și Consiliul Concurenței 

 24.10.2018, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR continuă discuțiile cu MFP, MT, 

ARR și Consiliul Concurenței pentru rambursarea supraaccizei, care nu ar trebui 

încadrată ca ajutor de stat întrucât se restituie dintr-o valoare peste minimul 

stabilit la nivel de UE, de 330 euro/1000 l 

NOIEMBRIE 2017 

 Intervenția UNTRR nr.1974/01.11.2017 adresată Domnului Felix Stroe - Ministrul 

Transporturilor, ref.: problematica de actualitate în sectorul transporturilor rutiere din 

România 

 06.11.2017, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR solicită Guvernului să inițieze cât mai 

rapid noua procedură de rambursare a supraaccizei pentru transportatorii rutieri. Fiecare 

camion care nu mai alimentează în România aduce pierderi indirecte bugetului de stat de 

20 de ori mai mari decât sumele potențiale de restituit din supraacciză 

 15 noiembrie 2017 – Întâlnire la sediul MT între reprezentanții UNTRR și dl. Mircea Florin 
BIBAN, Secretarul de Stat 

 15 noiembrie 2017 – Întâlnire la sediul ARR între reprezentanții UNTRR și dna. Aurelia 
SURULESCU- Director 

 Intervenția UNTRR nr. 2213/28.11.2017 adresată domnului Felix Stroe, Ministrul 

Transporturilor, ref.: întârzierea implementării unei scheme de rambursare a unei părți din 

supraaaciză duce la migrarea consumului și la nevoia iminentă de majorare a tarifelor de 

transport rutier cu 12% 

 Intervenția UNTRR nr. 2212/28.11.2017 adresată domnului Ionuț Mișa, Ministrul 

Finanțelor Publice, ref.: întârzierea implementării unei scheme de rambursare a unei părți 

din supraaaciză duce la migrarea consumului și la nevoia iminentă de majorare a tarifelor 

de transport rutier cu 12% 

 Intervenția UNTRR nr. 2208/28.11.2017 adresată domnului Prim-Ministru Mihai Tudose, 

ref.: Întârzierea implementării unei scheme de rambursare a unei părți din supraaaciză 



 

 

duce la migrarea consumului și la nevoia iminentă de majorare a tarifelor de transport 

rutier cu 12% 

 29.11.2017: COMUNICAT DE PRESĂ UNTRR: Întârzierea implementării unei scheme de 

rambursare a unei părți din supraaaciză duce la migrarea consumului și la nevoia iminentă 

de majorare a tarifelor de transport rutier cu minimum 12% 

IANUARIE 2018 

Reprezentanții UNTRR au avut întâlniri cu reprezentanții noului Guvern al României pentru 

elimine supraacciza la carburanți pentru a proteja industria de transport sau urgentarea 

implementării schemei de rambursare a supraaccizei către transportatori 

FEBRUARIE 2018 

 01.02.2018: Comunicat de Presă - UNTRR solicită Guvernului să elimine supraacciza la 

carburanți pentru a proteja industria de transport și implicit populația, în lipsa unei scheme de 

rambursare a supraaccizei către transportatori  

MARTIE 2018 

 29.03.2018: Comunicat de Presă- UNTRR salută deschiderea Guvernului, Ministerului 

Transporturilor și Ministerului Finanțelor Publice pentru recuperarea unei părți din 

supraacciza la motorină pentru firmele de transport rutier și solicită ca procedura de 

rambursare să fie una rapidă, facilă și modernă 

APRILIE 2018 

 Puncte de vedere privind Proiectul ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 

2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare 

 UNTRR a participat la discuții și a furnizat materiale pentru MFP și ARR pentru întocmirea 

Notei de Fundamentare a OUG 25/2018, a proiectului de HG  pentru restituirea accizei 

MAI 2018 

 UNTRR a participat la discuții și a furnizat materiale pentru MFP și ARR pentru întocmirea 

Notei de Fundamentare a proiectului de HG  pentru restituirea accizei și a 

Memorandumului  

 



 

 

IUNIE 2018 

 20.06.2018: Comunicat de Presă- UNTRR solicită Guvernului să accelereze publicarea 

HG privind restituirea supraaccizei, în condițiile în care creșterea barilului de petrol pune 

presiune pe transportatorii rutieri 

  24.07.2018: Comunicat de Presă - UNTRR solicită publicarea cât mai urgentă a HG 

privind condițiile, procedura și termenele de restituire a supraaccizei în Monitorul Oficial, 

pentru ca schema de rambursare să devină operațională 

 26.07.2018: Comunicat de Presă- UNTRR mulțumește Guvernului, Ministerului 

Transporturilor și Ministerului Finanțelor Publice pentru deschiderea arătată pentru 

recuperarea unei părți din supraacciza la motorină pentru firmele de transport rutier 

IULIE 2018 

 2 iulie 2018 UNTRR în calitate de asociație reprezentativă la nivel național a trimis 

propuneri și a participat la Comisia de Dialog Social a Ministerului Transporturilor 

unde pe Ordinea de zi s-a aflat Proiectul de Hotarare a Guvernului privind condiţiile, 

procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa 

dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată 

drept combustibil pentru motor 

 

Din luna octombrie 2017 până în luna august 2018, UNTRR a fost în dialog permanent cu 

reprezentanții MFP și ARR: 

- a furnizat date, legislație, puncte de vedere  

- a urmărit etapele și a solicitat urgentarea emiterii și publicării actelor normative astfel 

încât schema de rambursare a accizei să devină operațională în cel mai scurt timp 


