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nflinţare, organizare şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)
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referitor la propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscal 

cu caracter temporar pentru livrarea de carburanţi (b82/23.02.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu 

caracter temporar pentru livrarea de carburanţi (b82/23.02.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 8.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

observaţie:

• măsurile propuse ar putea fi binevenite pentru actorii din economie şi pentru cetăţenii 

de rând, chiar şi în condiţiile în care acestea nu vizează toate tipurile de carburanţi 

(GPL etc). Unele argumente însă, cum ar fi cele legate de veniturile suplimentare ale 

operatorilor economici din domeniul gazelor naturale şi al energiei electrice, nu au 

legătură cu modificările propuse şi se bazează pe estimări care nu se ştie dacă vor fi 

confirmate de realitate. în plus, iniţiatorii nu menţionează momentul în care aceste 

prevederi vor intra în vigoare, în condiţiile în care ar fi dificilă implementarea acestora 

într-un alt moment decât cel al unei rectificări bugetare.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO
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