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Cum se vor tipări avertismentele?
Ce vor controla inspectorii?

Doar
state din 28
au transpus Directiva
Din totalul de 28 de state membre UE, doar
16 au transpus Directiva Europeană din
domeniul tutunului în legislaţiile naţionale
până la data limită de 20 mai 2016.
În România, transpunerea întârziată se ală,
în paralel, atât în Camera Deputaţilor, iind
deja aprobată de Senat, ca Proiect de Lege,
cât şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii, ca
Ordonanţă de Urgenţă, promovată abia
pe 5 iunie.
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Lege sau OrdOnanţă de urgenţă?

Directiva Tutunului
Transpunerea întârzie, controversele cresc,
producţia riscă să ie blocată
Conform Regulamentului Camerei Deputaţilor,
art.96 (4), dacă un proiect de lege a fost aprobat de
Senat, atunci el nu mai poate i retras de către iniţiatori (Guvernul, în acest caz).
Dan Suciu, purtător de cuvânt al Executivului în
momentul redactării articolului, ne-a spus că, dacă
Parlamentul a început procesul de legiferare, atunci
proiectul de Ordonanţă nu mai poate intra şi în Guvern.
La unison, şi Cristiana Anghel, secretar în Comisia
economică, industrii şi servicii din Senat, ne-a precizat
că reprezentanţii Executivului “nu au voie” să emită
Ordonanţă de Urgenţă dacă există o lege pe traseu.

Directiva Europeană din domeniul tutunului (40/2014), care
stabileşte condiţii noi pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea
produselor din tutun şi a celor
conexe şi care ar i trebuit să ie
transpusă şi la noi până la data de
20 mai 2016, a condus la controverse între industria de proil şi
autorităţi. Până în prezent, Directiva nu a fost transpusă în legislaţia naţională.
Recent, producătorii de ţigarete au fost surprinşi că, în timp ce
Senatul a adoptat un proiect de
transpunere a Directivei, Ministerul Sănătăţii a postat pe site-ul său
un alt proiect, identic cu primul,

care ar urma să ie adoptat prin
Ordonanţă de Urgenţă de Guvern.
În acest context, reprezentanţii
sectorului de proil semnalează
că industria tutunului se ală întro “situaţie fără precedent”.
Proiectul de Ordonanţă prevede intrarea în vigoare şi conformarea producţiei la data publicării acesteia în Monitorul Oicial,
normele de aplicare urmând să
ie adoptate în termen de 30 de
zile de la această dată, avertizează sursele citate, apreciind:
“Rezultă că trecerea la noile cerinţe de producţie ar trebui făcută intempestiv, la data publicării
Ordonanţei, dată care nu poate i

anticipată, fără şansa inalizării
activităţilor necesare noii producţii (introducerea în procesul
de fabricaţie a noilor materiale şi
echipamente). În plus, între data
intrării în vigoare astfel cum
este prevăzută de proiectul de
Ordonanţă de Urgenţă şi apariţia
normelor, producţia va i blocată,
nemaiputând produce conform
actualelor prevederi ale legii şi
necunoscând conţinutul normelor de aplicare”.
În aceste condiţii, reprezentanţii din domeniu solicită acordarea unei perioade de tranziţie
pentru conformarea producţiei la
noile cerinţe.

Totodată, cei din Ministerul
Sănătăţii s-au arătat miraţi de nelămuririle industriei, precizând
că, pe site-ul ministerului de resort, au fost postate încă din luna
februarie işiere şi fotograii cu
mesajele care vor i puse pe pachetele de ţigări şi că acestea nu
vor i modiicate în textul normelor de aplicare. Referitor la metoda de rulare a ilustraţiilor pe
pachetele de ţigări, aceasta va i
stabilită printr-un Ordin de ministru care ar urma să ie dat imediat după aprobarea Ordonanţei,
după cum ne-au spus surse din
Ministerul Sănătăţii.
Emilia OlEscu
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Guvernul a
publicat un ghid de
informare privind
Legea antifumat

Parlamentul a interzis
fumatul în locurile publice
l Legea antifumat a condus la controverse în mai multe domenii l În Parlament sunt proiecte pentru modificarea legii, unul
dintre acestea fiind deja aprobat de plenul Senatului

P

Guvernul a publicat un ghid de
informare privind Legea antifumat, în care sunt prezentate locurile în care se poate fuma, obligaþiile administratorilor de spaþii
publice închise, dar ºi sancþiunile
care pot fi aplicate în cazul nerespectãrii legii.
Potrivit acestuia, nu se va mai
fuma în spaþiile închise din toate
locurile de muncã: halele industriale, spaþiile de depozitare,
birourile ºi camerele, sãlile de
ºedinþã, sãlile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile,
balcoanele închise; instituþiile
publice centrale ºi locale; unitãþi
comerciale; restaurante, baruri,
cafenele, terase închise, unitãþi
de cazare, cluburi - inclusiv cele
cu acces restricþionat, cazinouri,
sãli polivalente, unitãþi cultural-artistice, sportive, recreative.
Fumatul este interzis ºi în toate
mijloacele de transport în comun
(unde nu se va mai putea folosi
nici þigara electronicã), autogãri,
gãri, aeroporturi, peroane ºi refugii închise, taxiuri, maºina de
serviciu, ambulanþa, inclusiv în
cabina ºoferului, vatmanului,
mecanicului de tren, precum ºi în
spaþiile comune din clãdirile de
locuinþe - holuri, lift.
Conform sursei citate, se poate
fuma în spaþiile publice în aer liber sau spaþiile de la locul de
muncã fãrã acoperiº sau cu
acoperiº ºi cu mai puþin de doi pereþi: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioºcuri deschise,
în cele delimitate de parapete ori
paravane de delimitare, gãrduleþe
de delimitare, jardiniere, umbrele
sau orice alt tip de mobilier stradal ºi în cele care au închideri laterale sau/ºi acoperiº retractabile
ce formeazã temporar pereþi ori
acoperiº, dar doar atunci când
structura de închidere este complet închisã/strânsã astfel încât
peretele ori acoperiºul nu este vizibil.
Fumatul este permis ºi în urmãtoarele locuri: peroane, refugii, staþii ale mijloacelor de transport în comun dacã sunt deschise sau au acoperiº ºi doar un perete, parcuri (în afara locurilor de
joacã pentru copii), locuinþã, inclusiv orice spaþiu închis care nu
este loc de muncã, dar ºi în alte
spaþii unde se desfãºoarã evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar în
care nu se desfãºoarã activitate
economicã.
În ghid se menþioneazã cã administratorii au obligaþia de a
elabora ºi de a pune în aplicare
regulamente interne prin care se
interzice fumatul în spaþiile
închise. Totodatã, ei trebuie sã
marcheze spaþiile menþionate cu
indicatoare cu mesajul “Fumatul
interzis” ºi cu simbolul internaþional, respectiv þigareta baratã
de o linie transversalã.
“Deoarece Legea nr. 15/2016
stabileºte cã încãlcarea interdicþiei
de a fuma este o abatere disciplinarã gravã, angajatorii vor putea sã
recurgã la sancþiuni precum desfacerea contractului individual
de muncã sau chiar plata unor despãgubiri care sã acopere prejudiciul cauzat prin încãlcarea regulilor privind fumatul (de exemplu, în situaþia în care nerespectarea interdicþiei fumatului a cauzat prejudicii angajatorului - de
imagine ori materiale). Pentru o
bunã implementare a legii, se recomandã ca administratorii de
spaþii publice închise ºi locuri de
muncã sã afiºeze lângã indicatorul cu «Fumatul interzis» numãrul de telefon al celei mai apropiate unitãþi de poliþie localã sau
structuri de poliþie în localitãþile
în care nu existã poliþie localã”,
se mai aratã în ghid. n

arlamentul a interzis fuma- trei luni dupã aplicarea legii, ar
tul în spaþiile publice, urma sã înregistrãm scãderi ale
începând de la jumãtatea vânzãrilor de circa 10% ºi, în medie,
lunii martie, printr-o lege cam aici ne situãm. Suntem optimiºti”.
aprobatã la începutul acestui an.
Domnul Durã considerã cã este
Proiectul legislativ iniþiat de deputatul PSD Aurelia Cristea a nã- aproape imposibil ca legea sã fie
scut o serie de controverse atât în modificatã, atâta vreme cât ea a
piaþa tutunului, cât ºi în alte dome- avut susþinerea a 80% din opinia
nii, cum ar fi HoReCa, sectorul jo- publicã.
Alþi manageri din Bucureºti spun
curilor de noroc etc.
Dupã ce legea a intrat în vigoare, cã efectele legii sunt mult mai acau fost redactate alte douã proiecte centuate, subliniind chiar cã se
legislative, de modificare a legii ini- aºteptau ca legea sã influenþeze secþiale, acestea aflându-se, în prezent, torul, dar cã nu se gândeau cã efectele vor fi atât de mari, la final de
în dezbatere în Parlament.
De asemenea, proiectul de transpu- sãptãmânã localurile închizându-se
nere a Directivei reglementeazã cu câteva ore înainte faþã de ora
aceste aspect. Iniþiativa Aureliei obiºnuitã.
Unii dintre ºefii de baruri subliCristea prevede “interzicerea comniazã
cã în þarã situaþia este ºi mai
pletã a fumatului în toate spaþiile pugravã,
concluzionând cã urmeazã sã
blice închise, în spatiile închise de la
vedem
multe falimente în piaþã, ca
locul de muncã ºi în locurile de joacã pentru copii”, subliniind cã “prin urmare a aplicãrii acestei legi.
Dragoº Turtoi, administrator al
spaþiu public închis se înþelege
Finnish Cocktail&Club,
orice spaþiu accesibil
ne-a declarat: “Este
publicului sau denormal sã te afectestinat utilizãrii
Nerespectarea
ze financiar.
colective, inde cãtre persoanele
Având în vedediferent de
re cã avem fofizice a legii se
forma de
t e m u l þ i ciocnesc un pahar de vin sau savureproprietate
sancþioneazã cu amendã af ur m
ã t o r i î n azã o cafea aromatã, fãrã probleme.
ori de drepRomânia,
im- Chiar am avut discuþii cu unii dintre
contravenþionalã
cuprinsã
tul de acces,
plicit
în
Capicare are un
ei, fumãtori deci, ºi ne-au spus cã se
talã, se simte simt mult mai bine în spaþiile aerisiacoperiº, plaîntre
lei
foarte tare. ªi nu te atunci când servesc masa, iar
fon sau tavan
doar financiar. Se mâncarea are altã savoare. Existã,
ºi care este deliºi
lei.
simte ºi în atmosferã. însã, ºi persoane care se plâng de
mitat de cel putin
Se
simte
în nopþile care stricteþea legii“.
doi pereþi, indiferent de
parcã
nu
mai
sunt
la fel atunci
natura acestora sau de caracterul
Deputatul Aurelia Cristea a decând oamenii nu se simt confortabil, clarat, recent, cã, indiferent despre
temporar sau permanent”.
De la prezentele prevederi fac ex- ºtiind cã unul din puþinele lor vicii ce modificãri se discutã acum, spiricepþie celulele pentru deþinuþii din le-a fost suprimat”. Patronul localu- tul legii, care este acela sã protejeze
enitenciarele de maximã siguranþã. lui “Rabbit Club” din Timiºoara, nefumãtorii de fumul de þigarã, nu
Totodatã, fumatul este permis nu- Sorin Stanca, a povestit pe Facebook trebuie sã fie atins.
mai în camere special amenajate, cum s-a pregãtit pentru legea antifu“Dacã o singurã persoanã este exexclusiv în zona de tranzit a aero- mat, dar niciun nefumãtor nu i-a tre- pusã fumatului pasiv, înseamnã cã
porturilor internaþionale, cu respec- cut pragul: “A intrat în vigoare le- se încalcã un drept constituþional pe
gea antifumat. Ne-am pregãtit din care îl avem cu toþii, ºi anume dreptarea urmãtoarelor conditii:
“- sã serveascã exclusiv fumatu- greu pentru aceastã zi istoricã. Am tul la sãnãtate, ºi aceste propuneri
aruncat scrumierele, am aerisit, am nu pot sã treacã de Curtea Constitului;
- sã nu fie spaþiu de trecere sau de cumpãrat ºi flori ºi le-am pus pe þionalã”, a spus domnia sa.
mese pentru a-i primi cu drag pe neacces în spaþii publice închise;
- sã fie dotate cu sisteme de venti- fumãtorii care nu puteau sã vinã la Sorin Constantinescu:
laþie funcþionale care sã asigure eli- noi pânã acum din cauza fumului.
“Scãderi de 30% pe piaþa
minarea fumului din tutun, cu pre- La micul dejun am mâncat douã pachete de Orbit Winter Fresh ºi o cu- jocurilor de noroc, statul
siune negativã;
- sã fie dotate cu scrumiere ºi ex- tie de Tic Tac, pentru a avea o respi- pierde 300 milioane euro pe
tinctoare ºi amenajate în conformi- raþie proaspãtã în timpul discuþiilor an”
tate cu prevederile legale în vigoare spumoase pe care le-aº fi purtat cu
Dacã pe segmentul cafenelelor
privind prevenirea ºi stingerea in- nefumãtorii. Voiam sã îi cunosc pe
pãrerile
sunt împãrþie, în piaþa joaceºti
oameni
minunaþi
care
au
milicendiilor;
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pentru
aceastã
lege.
Au
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arte
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deja
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nu
a
venit
niciunul...
indicatoare «Camerã pentru fumat»,
Nefumãtorule, dacã totuºi vii ºi dupã cum ne-a spus Sorin Constan«Loc pentru fumat»”.
Noua lege mai interzice ºi vânza- cafeneaua e goalã, nu intra în pani- tinescu, preºedintele Asociaþiei
rea la bucatã a þigaretelor, þigãrilor cã. Ne gãseºti în spatele cafenelei, Organizatorilor de Cazinouri din
România (AOCR). Domnia sa
stãm afarã în frig ºi fumãm”.
de foi ºi a cigarillos.
susþine cã Legea antifumat a deterRobert
Pujinã,
manager
la
Muse
Nerespectarea de cãtre persoanele
minat scãderea veniturilor cu 30%,
Bistro
din
Centrul
Vechi,
ne-a
spus
fizice a legii se sancþioneazã cu
amendã contravenþionalã cuprinsã cã localul a fost reamenajat ºi aerisit explicând: “E nenorocire! Încasãm
între 100 lei ºi 500 lei. Persoanele încã din data de 1 martie: “Mobilie- cu 30% mai puþin, iar acest lucru
juridice care nu respectã noile regle- rul a fost schimbat în întregime, iar înseamnã o pierdere de 300 de mimentãri sunt sancþionate cu amendã locaþia a fost renovatã. Astfel, am lioane de euro la bugetul de stat,
contravenþionalã de 5.000 lei la pri- decis sã fim printre locaþiile pionie- într-un an. Vine mai puþinã lume,
ma abatere ºi cu 10.000 lei ºi aplica- re care au spus DA aerului proaspãt mai rar, ºi jucãtorii nu mai stau atât
rea unei sancþiuni complementare ºi lipsei fumului de þigarã, încã de la de mult. Trebuie sã se þinã cont cã
gamblingul nu este o activitate norde suspendare a activitãþii pânã la data reamenajãrii”.
Nu toþi se aratã, însã, profund malã, 80% dintre jucãtori fiind furemedierea situaþiei la a doua abatere. Sãvârºirea unei noi contravenþii afectaþi de noua lege. Silviu Furdui, mãtori. Am trimis scrisori cãtre
la aceastã lege se sancþioneazã cu chef&manager la acelaºi local, a Parlament ºi cãtre ONJN pentru
amendã contravenþionalã de 15.000 declarat: “O micã scãdere a fluxu- modificarea legii”.
Încã de la început, Sorin Constanlei ºi cu sancþiunea complementarã lui de clienþi am observat-o abia
dupã 16 martie, datã dupã care pro- tinescu anunþa cã aceastã lege va
de închidere a unitãþii.
babil cã multe restaurante ºi baruri face un dezastru în industria jocuriau fost un pic mai goale. Clienþilor lor de noroc.
Cafenelele din mall-uri
Domnia sa ne-a spus, rele-a luat aproximativ o sãptãmau cel mai mult de suferit
cent, cã, în Marea
ânã-douã pentru a se
Britanie, când s-a
obiºnui cu mica... exImediat dupã intrarea în vigoare a cursie în faþa locainterzis fumaNoile
Legii antifumat, managerii localuri- þiei, pentru a-ºi
au scãzut
modificãri presupun ºi tul,încasãrile
lor din Capitalã, îndeosebi cei din fuma þigara. Sã
centrul Bucureºtiului, s-au plâns de spunem cã am
permiterea fumatului în la buget cu
40%, ceea
scãderea vânzãrilor, cu 15% pânã la remarcat o scãspaþii special
ce se va
30%. Situaþia este cu atât mai gravã d e r e i n s i g n iamenajate destinate
întâmpla
în mall-uri, unde se iese mult mai fiantã a încasãºi la noi:
greu afarã din barurile deschise în rilor, însã lucruexclusiv pacienþilor din
“O sã pierincinta centrului comercial.
rile au intrat pe
spitalele de psihiatrie. dem foarte
Cafenelele situate în mall-uri ºi cen- fãgaºul normal în
mulþi bani. Au
tre comerciale au avut cel mai mult de foarte scurt timp”.
mai fost þãri unde
pierdut, înregistrând scãderi de circa
Potrivit domnului
s-a interzis fumatul,
20%, ne-a spus Octav Durã, preºedin- Furdui, oaspeþii nu sunt în
dar pentru cazinouri a fost fãtele executiv al Asociaþiei Comercian- totalitate deranjaþi: “Avem clienþi
þilor din Centrul Istoric Bucureºti.
fideli fumãtori, care - datoritã faptu- cutã o excepþie - de exemplu, în
Domnia sa ne-a precizat: “Loca- lui cã sunt foarte ataºaþi de locaþia Malta”.
Legea antifumat este constituþiolurile din Centrul vechi au fost mai noastrã, de mâncare, de calitatea
puþin afectate, pentru cã aici sunt servirii ºi de atmosferã - au primit nalã, dupã cum au decis, în unanimai mult restaurante decât baruri ºi vestea destul de detaºat ºi s-au adap- mitate, judecãtorii Curþii Constitulumea vine oricum sã mãnânce. tat schimbãrilor. Fumãtorii noºtri îºi þionale, respingând sesizarea forIndustria nu este atât de afectatã. La iau pauza de þigarã în faþa bistroului, mulatã de 33 de senatori, care au
început, preconizam cã, în primele animând Strada Paris, în timp ce susþinut cã, prin definirea spaþiului
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public închis, acest act normativ introduce o formã de discriminare.

Douã proiecte pentru
modificarea legii antifumat
se aflã în dezbatere
în Parlament
Cele douã proiecte legislative
care se aflã în dezbatere în Parlament prevãd, printre altele, modificarea definiþiei spaþiului unde se
poate fuma ºi eliminarea limitãrii
fumatului în spaþii special amenajate doar la zona de tranzit a aeroporturilor internaþionale.
Potrivit modificãrilor prevãzute
de proiectele din Parlament, fumatul
va fi permis în camere special amenajate, cu respectarea condiþiei sã
serveascã exclusiv acestui tip de activitate ºi activitãþilor asociate -consumul de cafea, bãuturi calde sau
bãuturi rãcoritoare.
Unul dintre proiectele de modificare a legii antifumat stabileºte urmãtoarele: ”prin spaþiu public
închis se înþelege orice spaþiu accesibil publicului sau destinat utilizãrii colective, indiferent de forma de
proprietate ori de dreptul de acces,
care are un acoperiº, plafon sau tavan ºi care este încadrat de pereþi
de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu excepþia
spaþiilor cu destinaþie locativã; prin
spaþiu închis de la locul de muncã
se înþelege orice spaþiu care are un
acoperiº, plafon sau tavan ºi care
este încadrat de pereþi de jur împrejur, indiferent de natura acestora
sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncã,
astfel cum este definit în Legea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. (…)
Fumãtorii se pot constitui în asociaþii sau cluburi de fumãtori, care
pot amenaja spaþii destinate exclusiv fumatului ºi activitãþilor asociate fumatului”.
Expunerea de motive a proiectului legislativ subliniazã cã reglementarea Aureliei Cristea este, “de
departe, cea mai excesivã din Europa”, adãugând: “Concret, în viziunea iniþiatorilor amendamentelor
care au trasformat legea în cea mai
excesivã reglementare din Europa,
«spaþiul public închis» este «orice
spaþiu accesibil publicului sau destinat utilizãrii colective, indiferent
de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiº,
plafon sau tavan ºi care este delimitat de cel puþin doi pereþi, indiferent
de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent».
Practic, nu doar spaþiile închise
sunt «spaþii publice închise», ci ºi
orice terasã acoperitã, situatã limitrof unei costrucþii - cum sunt marea
majoritate a teraselor - care este
prevãzutã, - chiar ºi temporar, pe
timp ploios, vânt sau viscol, cu perdele sau laterale de protecþie. În
acest sens, precizez cã în toate þãrile
Europei fumatul este permis pe terasele care au maxim trei pereþi ºi acoperiº, în perioada anotimpului rãco-

ros terasele fiind dotate cu încãlzitoare în tavan sau laterale. Reglementarea noastrã, însã, permite doar un
perete... În acest sens, nu doar pentru a ne alinia reglementãrilor europene, ci ºi pentru a nu sfida logica,
apreciem cã «spaþiul public închis»
este spaþiul acoperit, delimitat de jur
împrejur de pereþi ºi nicidecum spaþiul delimitat de doi sau chiar trei
pereþi...
Tot în viziunea initiaþorilor
amendamentelor adoptate - în opinia
noastrã pripit - singurele douã excepþii care permit fumatul în «spatiul public închis» sunt celulele pentru detinuþi din penitenciarele de
maximã siguranþã ºi «camerele special amenajate, exclusiv în zona de
tranzit a aeroporturilor internaþionale». (…) Cred cã fumatul trebuie
permis acolo unde nu împieteazã
asupra drepturilor nefumãtorilor.
Respectiv pe terase, în propria locuinþã ºi în camere special amenajate
care respectã condiþiile legale”.
Câþiva parlamentari PSD au depus un alt proiect legislativ la Senat,
care urmãreºte sã vinã în sprijinul
patronilor unitãþilor de alimentaþie
publicã, mai ales al celor care nu au
posibilitatea sã modifice spaþiile
existente, astfel încât în spaþiile teraselor acoperite sau descoperite care
au maximum trei pereþi sã fie permis
fumatul.
De asemenea, iniþiativa prevede
modificarea legii astfel încât sã fie
permis fumatul în cazinouri, unde
sunt sãli de joc în care consumul de
bãuturi alcoolice este permis, iar
majoritatea consumatorilor doresc
sã fumeze.
Ambele proiecte au fost avizate
favorabil de Consiliul Legislativ,
cei mai mulþi dintre parlamentari

Potrivit modificãrilor
prevãzute de
proiectele din
Parlament, fumatul va
fi permis în camere
special amenajate, cu
respectarea condiþiei
sã serveascã exclusiv
acestui tip de activitate
ºi activitãþilor asociate
- consumul de cafea,
bãuturi calde sau
bãuturi rãcoritoare.

fiind de acord cu modificarea legii
Aureliei Cristea.
Unul dintre proiecte a primit ºi
avizul plenului Senatului, acesta
modificând Legea antifumat prin
refefinirea spatiului public închis.
Iniþiativa încadreazã acest spaþiu
de pereþi de jur împrejur, prin permiterea fumatului în spaþii separate, complet izolate ºi inscripþionate
Modificãrile, care aºteaptã sã fie
aprobate ºi de deputaþi, definesc
spaþiul public închis ca fiind “orice
spaþiu accesibil public sau destinat
utilizãrii colective, indiferent de
forma de proprietate ori de dreptul
de acces, care are un acoperiº, plafon sau tavan ºi care este încadrat
de pereþi de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent,
cu excepþia spaþiilor cu destinaþie
locativã”.
Noile modificãri presupun ºi permiterea fumatului în spaþii special
amenajate destinate exclusiv pacienþilor din spitalele de psihiatrie.
“Fumatul este permis în spaþii separate, complet izolate ºi inscripþionate special pentru aceastã destinaþie, precum ºi pe terase exterioare
amenajate în acest scop”, prevede
un alt amendament al noii legi. n
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Producãtorii: “Din cauza bâlbelor
legislative, situaþia este fãrã precedent”

Avertismente
de 65% din suprafaþa
pachetului

l Dan Suciu: “Dacã Parlamentul a început procesul de legiferare, atunci proiectul de Ordonanþã nu mai poate intra ºi în Guvern”
l Cristiana Anghel: “Domnii de la Guvern nu au voie sã emitã Ordonanþã de Urgenþã dacã existã o lege pe traseu”

S

ituaþia din sectorul tutunului, creatã de modul de legiferare a Directivei Europene
din
domeniu
(40/2014), este una fãrã precedent,
considerã reprezentanþii companiei
JTI, unul dintre producãtorii importanþi din piaþa noastrã de profil.
Aceºtia s-au arãtat profund uimiþi
de faptul cã proiectul legislativ de
transpunere a directivei în legislaþia
naþionalã se aflã atât în Parlament,
fiind deja adoptat de Senat, cât ºi pe
site-ul Ministerului Sãnãtãþii, urmând
sã fie aprobat de Guvern sub formã de
Ordonanþã de Urgenþã.
Dan Suciu, purtãtorul de cuvânt al
Guvernului la momentul redactãrii
articolului, ne-a spus cã, dacã Parlamentul a început procesul de legiferare a iniþiativei legislative, atunci
proiectul de Ordonanþã nu mai poate
intra ºi în Guvern.
La rândul sãu, Cristiana Anghel,
secretar în cadrul Comisiei economice, industrii ºi servicii din Senat,
ne-a spus cã Executivul nu poate
aproba o Ordonanþã de Guvern dacã
existã "o lege pe traseu": Domnii de
la Guvern nu au dreptul, conform
legii, sã emitã o Ordonanþã, dacã un
text legislativ se aflã la aprobare în
Parlament. În plus, trebuie sã-ºi dea
avizul ºi Ministerul Finanþelor Publice pe o astfel de iniþiativã, pentru
cã vorbim de bani la bugetul de stat.
Þin sã menþionez cã ultima variantã
a legii a venit de la Guvern cu ºtampila Ministerului Sãnãtãþii, în loc de
cea a Secretariatului General al Guvernului".
Cristiana Anghel ne-a mai spus cã
proiectul de lege a plecat spre Camera Deputaþilor - care este for decizional - pentru avizare, considerând cã
iniþiativa poate fi aprobatã în regim
de urgenþã, pânã la vacanþa parlamentarã.
Textul legislativ lansat în dezbatere de Ministerul Sãnãtãþii motiveazã faptul cã noua lege ar urma

JTI: “Cine va suporta
prejudiciile generate de
incertitudinile legislative?”

Industria tutunului avertizeazã cã
producãtorii nu vor putea sã se conformeze noilor prevederi, întrucât
detaliile referitoare la implementarea legii se aflã în normele de aplicare, în timp ce Ordonanþa prevede cã
societãþile de tutun sunt obligate
sã-ºi adapteze producþia odatã cu intrarea în vigoare a noii legi, adicã în
momentul publicãrii sale în Monitorul Oficial.
În acest context, conducerea JTI
subliniazã: “Incertitudinile în creºtere
genereazã prejudicii atât industriei de
profil, cât ºi bugetului de stat, în condiþiile în care managementul stocurilor este din ce în ce mai dificil, iar
ANAF înregistreazã deja fluctuaþii la
încasãrile din acciza la þigarete. Totodatã, nu putem sã nu întrebãm: cine
va suporta aceste prejudicii? (…) O
chestiune elementarã, neclarificatã de
cãtre reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii, este cu ce culoare trebuie tipãrite textele avertismentelor de sãnãtate: cu alb, sau cu alb ºi roºu? Acest
aspect nu a fost lãmurit nici în cadrul
ºedinþelor publice din comisiile de
specialitate ale Senatului, nici ca urmare a adreselor trimise ministerului. În fiºierele transmise producãtorilor de cãtre Ministerul Sãnãtãþii la
începutul lunii februarie, textul este
alb pe fond negru (în conformitate cu
Decizia Comisiei 2015/1842), iar în
Anexa la Proiectul Legii de transpunere/Proiectul Ordonanþei de urgenþã, textul este scris cu alb ºi roºu (conform
Directivei
delegate
109/2014/UE)”.
În aceste condiþii, JTI solicitã acordarea unei perioade de tranziþie pentru conformarea producþiei la
noile cerinþe, “prin prevederea unui
termen de intrare în vigoare rezonabil, ulterior publicãrii Normelor de
aplicare a Ordonanþei de Urgenþã ºi a
unor dispoziþii tranzitorii care sã permitã
JTI: “Înainte de tipãrire, continuarea productrebuie pregãtite desenele þiei conform actualei
tehnice ºi ºtanþele cu
legi pânã la data intrãrii în vigoare a noului
avertismentele de
act normativ, luând în
sãnãtate ºi adaptate designul ºi
considerare cã modigrafica pentru fiecare dintre cele 150 ficarea ambalajelor,
de sortimente”.
tipãrirea acestora de
cãtre furnizori ºi
adaptarea tehnologisã fie aprobatã prin Ordonanþã de
Guvern subliniind, printre altele, cã a producþiei pentru piaþa localã nu
cã termenul prevãzut pentru tran- se pot face peste noapte”.
Reprezentanþii Ministerului Sãnãspunerea actului european de cãtre
statele membre, respectiv 20 mai tãþii s-au arãtat miraþi de nelãmuriri2016, a expirat, orice întârziere a le industriei, precizând cã, pe site-ul
autoritãþilor române putând con- ministerului de resort, au fost postate
duce la declanºarea acþiunii de in- încã din luna februarie fiºiere ºi fotografii cu mesajele care vor fi puse pe
fringement.
Iniþiativa legislativã mai preci- pachetele de þigãri ºi cã acestea nu
zeazã cã este nevoie de OUG þinând vor fi modificate în textul normelor
cont de vacanþa parlamentarã ºi “în de aplicare.
Referitor la metoda de rulare a
scopul evitãrii impunerii sancþiunilor pecuniare împotriva României ilustraþiilor pe pachetele de þigãri,
(…) în cazul în care Comisia Euro- aceasta va fi stabilitã printr-un Ordin
peanã, sesizând Curtea de Justiþie de ministru la care se lucreazã ºi care
cu o acþiune în constatarea neînde- ar urma sã fie dat imediat dupã aproplinirii obligaþiilor, considerã cã barea Ordonanþei.
În plus, JTI considerã: “Textul
statul membru nu ºi-a îndeplinit
obligaþia de a comunica mãsurile de Proiectului de Ordonanþã permite
transpunere a unei directive adopta- Ministerului Sãnãtãþii sã decidã, prin
te în conformitate cu o procedurã le- Ordin, în privinþa standardizãrii pachetelor produselor din tutun, mãsugislativã”.

Comanda ºi producþia cilindrilor pentru tipar dureazã
14 sãptãmâni.
rã echivalentã confiscãrii mãrcilor. Subliniem cã, din perspectiva ierarhiei actelor normative ºi a tehnicii
legislative, un ordin nu poate modifica o lege, acest lucru putându-se
face numai printr-un act normativ cu
rang de lege”.
Producãtorii de þigãri subliniazã
cã au atras atenþia în mai multe ocazii
Guvernului cu privire la consecinþele întârzierii procesului de transpunere a Directivei, în februarie 2016
solicitând adoptarea proiectului de
lege prin Ordonanþã de urgenþã, pentru ca producþia sã aibã un timp de
conformare ºi pentru “evitarea blocãrii funcþionãrii unui sector economic cu o contribuþie importantã la
bugetul de stat”.
Sursele citate menþioneazã cã
Executivul a refuzat, la momentul
respectiv, orice dialog cu producãtorii legali, iar solicitãrile nu au primit
un rãspuns formal. Proiectul actual
de Ordonanþã nu îºi are rostul. E
întârziat ºi redundant, cu termene
nerealiste.

Producãtorii de þigarete
spun cã depind de furnizorii
globali de ambalaje
Este necesar ca România sã
transpunã noile reglementãri europene într-un timp cât mai scurt ºi cu
acurateþe, au declarat, recent, reprezentanþii British American Tobacco
(BAT), menþionând cã societatea a
fãcut eforturi susþinute de pregãtire
pentru noile cerinþe de producþie.
Sursele citate au precizat: “Deºi
termenul limitã de 20 mai a fost
depãºit, noi vom continua sã producem conform legislaþiei în vigoare,
însã ne vom adapta celei noi de îndatã ce va fi finalizatã. Cerem stabilirea
unui calendar clar ºi transparent de
transpunere a Directivei Tutunului
de cãtre autoritãþile române, angajându-ne totodatã sã ne adaptãm
complet procesele de producþie în

termen de trei luni de la adoptarea legii de transpunere.
Reprezentanþii JTI au arãtat, în
urmã cu câteva luni, cã producþia nu
se poate modifica peste noapte, ci
doar în baza unei legi ºi a unor norme
publicate în Monitorul Oficial: “Am
arãtat public cã depindem de furnizorii globali de ambalaje, cã avem
nevoie de câteva luni pentru schimbarea designului, pregãtirea procesului de tipãrire, comanda materialelor, printarea blanchetelor ºi transportul acestora cãtre România,
unde se produc þigaretele ºi se face
împachetarea propriu-zisã. Acesta
este motivul pentru care am solicitat
o perioadã de tranziþie pentru fabricaþie sau permisiunea de a produce
în paralel ºi a ne adapta din mers,
astfel încât, la anul, pe 20 mai 2017,
data prevãzutã în Directivã pentru
«curãþarea pieþei», sã putem avea
doar produse de tip nou. Stocurile,
limitate de legislaþia fiscalã în vigoare, nu sunt suficiente pentru a acoperi vânzãrile din perioada de varã,
care este o perioadã de vârf ºi existã
pericolul real ca piaþa sã fie inundatã
de produse de contrabandã”.
Aceºtia au explicat de ce sunt necesare câteva luni pentru adaptarea
producþiei la cerinþele Directivei tutunului.
“Înainte de tipãrire, trebuie pregãtite desenele tehnice ºi ºtanþele cu
avertismentele de sãnãtate ºi adaptate designul ºi grafica pentru fiecare dintre cele 150 de sortimente.
Aceastã pregãtire este fãcutã de
doar douã companii globale care
deservesc toþi producãtorii de tutun
din Europa.
Odatã încheiatã pregãtirea graficii ºi a ºtanþelor, se comandã cilindrii ºi cartonul. În lume, existã numai trei furnizori de cilindri pentru
rotogravurã. Pregãtirea cilindrilor
dureazã pânã la 14 sãptãmâni. Cilindrii sunt apoi transportaþi la cele
câteva tipografii de profil. De la in-

stalarea cilindrilor în tipografie ºi
pânã la definitivarea comenzii de tipãrire trec aproape ºase sãptãmâni.
Dintre tehnicile de tipãrire (rotogravurã - tipãrire cu cilindri, offset - tipãrire cu plãci ºi flexo), este preferatã rotogravura, chiar dacã este
mai scumpã, pentru cã menþine calitatea tiparului la tiraje mari ºi reprezintã o piedicã în calea contrafacerii
(offset-ul este utilizat pentru volume mici).
Dupã tipãrire, ambalajele sunt
transportate în fabricile locale. Transportul, cu tirul, dureazã pânã la o
sãptãmânã. Producerea ºi împachetarea propriu-zisã a þigaretelor, în fabricile producãtorilor de tutun, se fac
în aproximativ trei sãptãmâni, dupã
care urmeazã distribuþia în þarã, cãtre
depozite, magazine, chioºcuri etc.
Numãrul furnizorilor globali de
ambalaje este limitat, iar modificãrile trebuie fãcute pentru toate cele
28 de state membre aproape simultan. Aºadar, se aplicã principiul
«primul venit, primul servit», capacitãþile de producþie ale furnizorilor trebuind în mod normal rezervate cu câteva luni în avans. Rezervarea e posibilã doar dupã ce legea
ºi normele ei de aplicare sunt definitive. Fabricile din România nu au
rezervat încã nimic, iar pieþele cu
legi adoptate sau proiecte de lege
foarte avansate au lansat deja comenzi”.
Philip Morris a demarat deja,
încã de acum câteva luni, procesul
de adaptare a producþiei, pe baza
specificaþiilor tehnice primite de la
Ministerul Sãnãtãþii în procesul de
transpunere, urmãrind sã se încadreze în termenul legal, au spus reprezentanþii PMI, precizând:
“Compania ºi-a asumat, astfel, un
semnificativ risc comercial, datã
fiind lipsa garanþiilor cã proiectul
de lege se va finaliza la termenul
preconizat ºi cã nu va suferi modificãri pe parcursul procesului de legiferare”.
Aceºtia au subliniat cã producãtorul susþine eforturile de reglementare
ºi menþinerea unui dialog instituþional ºi transparent cu toate pãrþile implicate.
Piaþa neagrã este singura care poate profita de pe urma întârzierii adoptãrii noilor reglementãri, în timp ce,
atât consumatorii, cât ºi bugetul de
stat vor suferi în cazul unei prezenþe
crescute a produselor de contrabandã
sau contrafãcute, mai considerã reprezentanþii domeniului.
Aceºtia evidenþiazã cã þara noastrã
se situeazã pe locul al doilea în Europa de Est ca dimensiune a pieþei
ilegale a produselor din tutun, precizând: “Aproximativ o þigaretã
din ºase fumate în România este
netaxatã ºi fiecare punct procentual din cele 17,6 reprezentând nivelul actual al contrabandei înseamnã 40 milioane euro lipsã la bugetul de stat”.
Pe piaþa localã sunt produse ºi comercializate circa 150 de sortimente
de þigarete. Anul trecut, pentru piaþa
româneascã, au fost fabricate aproximativ 1,2 miliarde pachete de þigarete. Toate ambalajele necesare producþiei au fost concepute ºi tipãrite
în strãinãtate de cãtre furnizori specializaþi. n

Prevederile Directivei ºi ale proiectelor de acte normative
Introducerea pe piaþã a produselor din tutun
cu o aromã caracteristicã este interzisã,
conform atât proiectului de Ordonanþã, cât ºi
proiectului de lege aflat în Parlament.
Se interzice ºi introducerea pe piaþã a produselor din tutun care conþin anumiþi aditivi,
precum ºi a celor care conþin arome în oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hârtiile, ambalajele, capsulele sau orice
caracteristicã tehnicã care permite modificarea mirosului sau a gustului produselor
din tutun respective, sau modificarea intensitãþii arderii; tutun ori nicotinã în filtre,
hârtii sau capsule.
Vânzãrile transfrontaliere la distanþã de
produse din tutun, þigarete electronice ºi
flacoane de reumplere cãtre consumatorii
din România sunt interzise, de asemenea.
“Scopul prezentei Ordonanþe de Urgenþã
este asigurarea unui nivel înalt de protecþie a
sãnãtãþii publice, în special a tinerilor, faþã
de efectele dãunãtoare ale consumului de
tutun ºi de produse conexe, în condiþiile asigurãrii liberei circulaþii a produselor din tutun ºi a produselor conexe ºi a respectãrii
prevederilor Convenþiei-Cadru a Organiza-

þiei Mondiale a Sãnãtãþii pentru controlul tutunului”, subliniazã proiectul legislativ.
Directiva Europeanã din domeniu introduce
noi condiþii privind ingredientele utilizate în
fabricarea produselor din tutun, inscripþionarea ºi prezentarea produselor din tutun,
trasabilitatea, elementele de securitate ºi
comerþul transfrontalier la distanþã cu produse din tutun ºi conexe.
Ambele proiecte de transpunere reglementeazã ingredientele ce pot fi utilizate în produsele din tutun ºi nivelurile maxime ale
emisiilor de gudron, nicotinã ºi monoxid de

carbon.
Printre altele, Ministerul Sãnãtãþii va percepe producãtorilor ºi importatorilor de produse din tutun tarife proporþionale pentru
primirea, stocarea, prelucrarea ºi analizarea informaþiilor transmise. Suplimentar,
producãtorii ºi importatorii au obligaþii de
raportare extinsã pentru anumiþi aditivi
conþinuþi în þigarete ºi tutunul de rulat.
Pachetele unitare de produse de tutun vor fi
marcate cu un identificator unic care va
permite stabilirea urmãtoarelor elemente:
data ºi locul de fabricare, fabrica, utilajul
folosit la fabricarea produselor, schimbul
de lucru sau ora fabricãrii, descrierea produsului, piaþa de destinaþie pentru vânzarea
cu amãnuntul, ruta de transport preconizatã, dacã este cazul, importatorul în UE, ruta
efectivã de transport de la fabricare pânã la
primul punct de vânzare cu amãnuntul, data
transportului, destinaþia, punctul de plecare ºi destinatarul, identitatea tuturor cumpãrãtorilor, de la fabricare pânã la primul
punct de vânzare cu amãnuntul etc.
“Toate aceste informaþii vor fi accesibile
prin mijloace electronice, toate persoanele

fizice ºi juridice implicate în lanþul de aprovizionare al produselor din tutun þinând o evidenþã completã ºi exactã a tuturor tranzacþiilor relevante”.
Produsele din tutun care sunt introduse pe
piaþã poartã un element de securitate inviolabil, compus din elemente vizibile ºi invizibile, care se tipãreºte sau se fixeazã astfel
încât sã nu poatã fi îndepãrtat, sã nu poatã fi
ºters, ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor fiscale. Standardele tehnice pentru elementele de securitate vor fi
aprobate de cãtre Comisia Europeanã ºi
transpuse în legislaþia naþionalã prin ordin al
ministrului finanþelor publice.
Cristiana Anghel ne-a spus cã, în textul proiectului de lege, au fost reintroduse spaþiile
speciale pentru fumat, absolut izolate,
astfel încât nefumãtorii sã nu aibã de suferit.
Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de cãtre persoanele
împuternicite în acest sens de Ministerul
Sãnãtãþii, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorului ºi Autoritatea Naþionalã de Administrare Fiscalã, în funcþie de
competenþele stabilite prin lege. n

Avertismentele de sãnãtate
vor fi mãrite pânã la 65% din
suprafaþã ºi vor fi poziþionate
pe faþa ºi pe spatele pachetului
de þigarete, fiind mutate în partea de sus.
În plus, pe pãrþile laterale ale
pachetului vor fi amplasate un
avertisment general ºi un mesaj de informare, care vor acoperi 50% din suprafaþa acestora.
Avertismentul general va fi
“Fumatul ucide”, iar mesajul
de informare care va apãrea pe
cealaltã suprafaþã lateralã va
fi: “Fumul de tutun conþine peste 70 de substanþe care cauzeazã cancer”.

20 mai 2017
- termenul de piaþã
curatã

Proiectul de Ordonanþã de
Urgenþã care va transpune Directiva Europeanã stabileºte
cã, pânã la data de 20 mai
2017, este permisã introducerea pe piaþã a urmãtoarelor
produse care nu sunt în conformitate cu textul ordonanþei:
“a) produsele din tutun fabricate sau puse în liberã circulaþie
ºi etichetate în conformitate cu
Legea nr. 349/2002 pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor consumului produselor
din tutun, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, înainte
de data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
b) þigaretele electronice sau
flacoanele de reumplere fabricate sau puse în liberã circulaþie înainte de 20 noiembrie
2016;
c) produsele din plante pentru
fumat, fabricate sau puse în liberã circulaþie înainte de data
intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã”.

Ordonanþa
excepteazã spitalele
de psihiatrie
de la interdicþia
fumatului în locurile
publice

Ordonanþa de Urgenþã prevede unele mãsuri privind prevenirea ºi combaterea consumului produselor din tutun, prin
interzicerea completã a fumatului în toate spaþiile publice
închise, în spaþiile închise de
la locul de muncã ºi în locurile
de joacã pentru copii.
Textul legislativ aratã: “Se interzice complet fumatul în unitãþile sanitare, de învãþãmânt,
precum ºi în cele destinate protecþiei ºi asistenþei copilului, de
stat ºi private. De la prezentele
prevederi fac excepþie unitãþile
sanitare în care sunt internaþi
pacienþi cu afecþiuni psihice, în
baza unei hotãrâri emisã de o
instanþã de judecatã. În aceste
unitãþi este permis fumatul
doar pentru pacienþii internaþi
în baza hotãrârii judecãtoreºti
ºi doar în spaþii special amenajate în exteriorul clãdirilor cu
respectarea urmãtoarelor condiþii:
a) sã serveascã exclusiv fumatului;
b) sã fie dotate cu scrumiere ºi
extinctoare ºi amenajate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea ºi stingerea incendiilor;
c) sã fie marcate la loc vizibil
cu indicatorul: «Loc pentru fumat»”. n
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JTI exportã 70%
din producþie
JTI exportã aproximativ 70%
din volumul producþiei, în peste
50 de þãri din întreaga lume, potrivit doamnei Gilda Lazãr.
Domnia sa ne-a spus cã, anul trecut, cifra de afaceri a JTI Trading
a fost de 3,22 miliarde lei (circa
725 milioane euro, raportat la
cursul mediu BNR pentru euro în
2015), iar JTI Manufacturing a
înregistrat o cifrã de afaceri de
686,8 milioane lei (aproximativ
154 milioane euro). În 2014, cifra de afaceri a JTI Trading, a fost
de peste 2,9 miliarde lei (peste
664 millioane euro, raportat la
cursul mediu BNR pentru euro în
2014), în timp ce valoarea cifrei
de afaceri înregistratã de fabricã
în 2014 a fost de 545 milioane lei
(circa 122 milioane euro).
JTI are aproximativ 1.000 de
angajaþi în sediul central din Bucureºti, în fabricã ºi în cele peste
30 de birouri de vânzãri din þarã,
ºi deþine mai mult de un sfert din
piaþa de profil, situându-se pe
locul al doilea în domeniu.
Conform doamnei Lazãr, fabrica
deþinutã de JTI a fost recertificatã, pentru a ºaptea oarã consecutiv, 5S Best in Class, principiu
de bazã al sistemului de management Kaizen, care înseamnã
îmbunãtãþire continuã cu paºi
mici: “Este un principiu de sustenabilitate pe care îl aplicãm nu
doar în fabricã, ci în tot ceea ce
facem. Gândim pe termen lung,
ºi în ceea ce priveºte strategia de
afaceri, dar ºi faþã de angajamentul pe care ni l-am luat faþã
de comunitatea în mijlocul cãreia
ne desfãºurãm activitatea. Am
continuat sã investim în dezvoltarea profesionalã a oamenilor,
în mãrci, precum ºi în programele
de responsabilitate socialã pe
care le derulãm de ani de zile”.
De asemenea, JTI a obþinut certificarea Top Employers, pentru
al treilea an consecutiv. Compania a fost recunoscutã de Institutul Top Employers într-un numãr
record de 35 de þãri din întreaga
lume în care îºi desfãºoarã activitatea, dintre care 24 în Europa
Ca mãsuri împotriva pieþei negre,
JTI a încheiat, recent, împreunã
cu Vama ºi Poliþia de Frontierã, a
cincea campanie regionalã anticontrabandã - „Rupe lanþul! Contrabanda cu þigarete este ilegalã!” -, în judeþele de graniþã din
nord-est, vest ºi sud-vest.
Gilda Lazãr ne-a declarat: “Consiliul Concurenþei a solicitat
înfiinþarea unui Grup de lucru anticontrabandã care sã implice
atât factorii decidenþi în materie
de politici fiscale, cât ºi autoritãþile de reglementare, dar ºi industria ºi instituþiile operative, care
sã elaboreze ºi sã aplice Strategia Anticontrabandã. Începând
cu 2014, în fiecare an trebuie sã
raportãm Consiliului Concurenþei
activitãþile derulate în scopul reducerii contrabandei.
În 2005, am încheiat cu Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
un Protocol de Colaborare care
este reînnoit anual. În baza acestui Protocol, am donat, începând
cu 2010, Direcþiei Generale a Vãmilor din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF) 38 de echipe canine,
maºinile necesare pentru transportul patrupedelor, precum ºi
þigaretele necesare antrenamentelor. Programul a fost sprijinit în
fiecare an, iar câinii sunt prezenþi
în punctele vamale alãturi de instructorii lor ºi reuºesc sã realizeze capturi importante. În cadrul
programului au fost instruiþi ºi patru câini specializaþi în detectarea
numerarului. Totodatã, periodic,
sprijinim organizarea de traininguri pentru reprezentanþii autoritãþilor, care au ca scop facilitarea
recunoaºterii produselor contrafãcute”. n

“Când eºti al doilea mare
contribuabil, te aºtepþi
sã fii consultat, nu sfidat”
(Interviu cu Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs &
Communications JTI România, Moldova ºi Bulgaria)
Tutunul a devenit un subiect
politizat excesiv, ignorându-se
regulile, predictibilitatea,
transparenþa, dupã cum ne-a spus
Gilda Lazãr, Director Corporate
Affairs & Communications JTI

România, Moldova ºi Bulgaria.
Domnia sa ne-a vorbit, în cadrul
unui interviu, despre problemele pe
care le ridicã transpunerea
reglementãrilor UE în legislaþia
noastrã.

Întârzierea transpunerii Directivei precedent care ar trebui sã dea fiori
Reporter: Subiectul fierbinte în
domeniul tutunului este transpune- ºi bâlbele legislative nu fac decât sã reci oricãrei companii din România!
ªi vorbim despre o lege, care dacã va
rea Directivei Europene. Unul din- complice situaþia.
În august 2015, Ministerul Sãnã- fi aprobatã în forma actualã, va putea
tre punctele importante ale noii
legi este reprezentat de averti- tãþii ne rãspundea în scris cã proiec- fi modificatã oricând prin ordin de
smentele de sãnãtate. Care este opi- tul legii va fi gata în octombrie 2015. ministru! Aºadar, incertitudinea poate
nia dumneavoastrã referitoare la no- Textul a fost postat pe site-ul institu- spori, dat fiind cã, ºi dupã aprobarea
ile însemne ce vor apãrea pe pache- þiei abia pe 29 decembrie. Pe 24 fe- legii, pachetele ar putea fi modificate
bruarie 2016 a fost aprobat în ºedinþã din nou.
tele de þigãri?
Gilda Lazãr: Suprafaþa mãritã a de guvern, dupã care a fost modificat
avertismentelor de sãnãtate pânã la pe drumul spre Senat, unde a ajuns Producþia în paralel, cea
65% nu va reduce incidenþa fumatu- pe 4 martie. Modificarea transformã mai bunã soluþie pentru
lui, ci va face ca ambalajele sã fie Ministerul Sãnãtãþii în reglementa- conformare
mai uºor de contrafãcut, pentru cã tor unic al pieþei þigaretelor. Ministeelementele de identificare a mãrcii rul va emite un numãr record de orReporter: Ce informaþii aveþi renu vor mai fi la fel de vizibile, iar dine de ministru, peste 30, însã unul feritoare la momentul intrãrii în viprodusele interzise vor fi în conti- dintre aceste acte secundare poate goare a noilor reglementãri ?
nuare disponibile pe piaþa neagrã. schimba radical actualul proiect,
Gilda Lazãr: Proiectul de lege
Dar, evident, ne vom conforma le- prin introducerea pachetelor stan- aprobat de Senat prevede conformagii, cu condiþia ca aceastã
rea producþiei la 20 mai
lege sã existe.
2016, deºi legea nu poate sã
Deocamdatã, ne aflãm
prevadã pentru trecut.
Ordin de mãrime: aproape 2
într-o situaþie fãrã preceDacã, prin absurd, modifimilioane euro - potenþial
dent: de curând, a fost inicam pachetele pânã la 20
þiatã o Ordonanþã de urmai, aºa cum ne-a cerut Guinfringement versus
genþã pentru transpunerea
vernul prin purtãtorul sãu de
230 milioane euro x 12
Directivei Tutunului, cu
cuvânt, nu le-am fi putut
toate cã un Proiect de lege
pune pe piaþã, pentru cã le- taxe sigure la buget.
identic a fost votat recent
gea actualã în vigoare prede Senat ºi a ajuns la Cavede altceva.
mera Deputaþilor. Acest paralelism dardizate în România, o mãsurã exProiectul de Ordonanþã de ursporeºte confuzia, mai ales cã, po- tremã, de naturã a aduce grave preju- genþã prevede intrarea în vigoare ºi
trivit Regulamentului Camerei, ini- dicii drepturilor de proprietate inte- conformarea producþiei la data puþiatorul, adicã Guvernul, nu mai po- lectualã asupra brandurilor ºi a da un blicãrii acesteia în Monitorul Ofiate retrage proiectul de lege dupã ce impuls fãrã precendent contraban- cial, Normele de aplicare urmând
dei.
a fost aprobat de Senat.
sã fie adoptate în termen de 30 de
Dar pânã ºi în þãrile unde au fost zile de la aceastã datã. Rezultã cã
Directiva Tutunului a fost publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii implementate astfel de mãsuri extre- trecerea la noile cerinþe de producEuropene în aprilie 2014, iar de me a fost respectat procesul legisla- þie ar trebui fãcutã intempestiv, la
atunci cerem autoritãþilor sã ia în tiv ºi nu a fost ocolit Parlamentul. Iar data publicãrii Ordonanþei, datã
calcul cã avem nevoie de o perioadã România a depus cereri de interven- care nu poate fi anticipatã, fãrã
de adaptare a producþiei la noile ce- þie împotriva tuturor iniþiativelor de ºansa finalizãrii activitãþilor necerinþe. Actul legislativ european ofe- acest tip.
sare noii producþii (introducerea în
Ordinele de ministru vor fi, proba- procesul de fabricaþie a noilor marã liniile directoare de urmat, dar nu
oferã detalii tehnice de implementa- bil, elaborate de unicul expert în do- teriale ºi echipamente). În plus,
re, pe plan local. De exemplu, aver- meniul tutunului din România, recu- între data intrãrii în vigoare astfel
tismentele de sãnãtate, care trebuie noscut de Ministerul Sãnãtãþii ºi de cum este prevãzutã de Proiectul de
tipãrite în limba românã, includ un Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii Ordonanþã de Urgenþã ºi aparinumãr de telefon, o adresã de web a (OMS) în aceastã calitate, un medic þia Normelor, producþia ar putea fi
unui site, informaþiile sunt scrise cu pneumolog, fãrã studii juridice sau blocatã, nemaiputând produce
un anumit corp de literã ºi cu o anu- economice. Aceastã abordare haoti- conform actualelor prevederi ale
mitã culoare. Specificaþiile tehnice cã ºi emotiv heirupistã constituie un legii ºi necunoscând conþinutul
pe care le-am primit din partea Mi- precedent periculos pentru orice in- Normelor de aplicare.
nisterului Sãnãtãþii în februarie nu vestiþie. Fabricãm produse care
Cu alte cuvinte, fãrã sã avem nici
sunt, însã, complete. De exemplu, o comportã riscuri de sãnãtate asocia- mãcar o zi la dispoziþie, ar trebui sã
chestiune elementarã, neclarificatã te, dar suntem o industrie legalã, ale schimbãm utilaje, linii întregi de
de cãtre reprezentanþii Ministerului cãrei produse sunt taxate cu 80% din producþie, sã facem comenzi de tipãSãnãtãþii, este cu ce culoare trebuie preþ, element care trebuie luat în rire cãtre furnizorii externi ºi sã le ºi
tipãrite textele avertismentelor de considerare, în vederea elaborãrii primim imediat (din Franþa, Elveþia,
sãnãtate: cu alb, sau cu alb ºi roºu? unor reglementãri echilibrate. Legile Germania etc). E anormal sã nu existe
Acest aspect nu a fost lãmurit nici în trebuie sa fie predictibile, aplicabile, perioadã de tranziþie pentru produccadrul ºedinþelor publice din comi- clare ºi neinterpretabile ºi sã ne per- þie. Pânã ºi restaurantele, barurile,
siile de specialitate ale Senatului, mitã sã ne desfãºurãm activitatea în pub-urile au avut la dispoziþie o penici ca urmare a adreselor trimise condiþii normale.
rioadã de adaptare între publicarea
ministerului. Fãrã aceste detalii
Reporter: La cât se ridicã valoa- legii care interzice fumatul în spaþiiaparent nesemnificative nu putem rea investiþiei pe care ar urma sã o le publice închise, în februarie, ºi incomanda cilindrii tipografici ºi nu facã producãtorii pentru a se confor- trarea acesteia în vigoare, în martie.
putem lansa comanda de tipar al pa- ma noilor prevederi?
Sigur cã pentru mulþi timpul nu a fost
chetelor. În plus, riscul de a fi forþaþi
Gilda Lazãr: Investiþia este im- suficient, dar a fost totuºi o perioadã
sã retragem pachetele de pe piaþã la portantã ºi presupune milioane de de tranziþie.
cererea inspectorului x, care va ve- euro, pentru fiecare companie proCea mai bunã soluþie ar fi sã ni se
dea altã culoare decât în lege, e foar- ducãtoare de þigarete. Încã o datã su- permitã producþia în paralel, dupã
te mare. Iar retragerea ar veni ºi cu bliniez, a cere unor actori economici vechea ºi dupã noua lege, astfel încât
cerere cãtre ANAF de returnare a sã se conformeze unui proiect de sã putem respecta termenul de piaþã
accizei plãtite.
lege ºi nu unei legi, reprezintã un curatã, 20 mai 2017, când vor trebui
comercializate doar produse conforme. Tutunul a devenit un subiect
politizat excesiv, ignorându-se regulile, predictibilitatea, transparenþa.
Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii ºi ai Ministerului de Externe
invocã ori de câte ori au ocazia sperietoarea declanºãrii procedurii de
infringement. Poate ar fi bine de
ºtiut cã aceastã procedurã dureazã
între 18 ºi 24 de luni, iar procedura
administrativã de pre-infringement
dureazã circa ºase luni (în prezent,
România are deschise peste 50 de
astfel de proceduri). În schimb,
procedura de deficit bugetar excesiv care se va declanºa dacã nu
reuºim sã mai plãtim taxele, este
mult mai gravã, nu doar în termeni
financiari, ci ºi în ceea ce priveºte
îndeplinirea indicatorilor macroeconomici ºi a condiþiilor de preaderare la zona euro. Amenda pentru
infringement e de aproape 2 milioane de euro, iar industria plãteºte taxe

de circa 230 de milioane de euro pe tegoria FMCG, care e un sector dilunã! Atenþie, deci, la ordinul de namic, foarte mult influenþat de tendinþe, cerere ºi ofertã.
mãrime!
În ceea ce ne priveºte, suntem,
Reporter: Ce mãsuri v-aþi planificat, pentru a reuºi sã controlaþi situaþia? însã, influenþaþi de cadrul de regleGilda Lazãr: Producþia este limi- mentare, de politicile fiscale ºi de catatã de legislaþia fiscalã, deci industria pacitatea autoritãþilor de a combate
nu poate produce stocuri suficiente. comerþul ilegal.
Paradoxal, în ultimul an ne-am
Dacã nu ne vom putea conforma la
timp, nu vom putea produce, deci nu aflat între reglementare excesivã ºi
vom avea ce vinde. De prisos sã adã- lipsa reglementãrii. Aºa cum am mai
ugãm cã, dacã producãtorii legali nu menþionat, recent a intrat în vigoare
legea care interzice fumatul în spaau ce vinde, va creºte contrabanda.
Reporter: Care este situaþia în þiile publice, în condiþiile în care aveam
deja un cadru legal corect ºi pentru
Bulgaria?
Gilda Lazãr: În Bulgaria, proce- fumãtori ºi pentru nefumãtori. În
sul de transpunere s-a desfãºurat acelaºi timp, nu ºtim cum va arãta
normal, sub coordonarea Ministe- forma finalã a legii care transpune
rului Economiei, în consultare cu in- Directiva Tutunului în legislaþia nadustria. Fiºierele tehnice au fost þionalã ºi normele de implementare,
transmise toamna trecutã, iar legea a deci suntem afectaþi profund de lipsa
fost aprobatã de Parlament în primã- unei reglementãri coerente ºi clare.
Anul trecut, comerþul ilegal s-a
varã, intrând în vigoare la 20 mai.
situat
la un nivel mediu de 16%, cu
Legea nu are prevederi excesive ºi
toate
cã
în ianuarie 2015 piaþa neaconþine toate detaliile necesare legate de avertismente, tipuri de pachete grã depãºise 19%. Datoritã campaniilor publice pe care le-am iniþiat în
permise etc.
Reporter: Legat de legea anti- parteneriat cu autoritãþile, în judeþefumat ºi de diversele opinii, ne pu- le de graniþã din regiunile cel mai
teþi spune cum a evoluat activita- afectate de piaþa neagrã au fost înretea industriei tutunului ºi a sectoa- gistrate scãderi notabile ale contrarelor conexe în þãrile în care a fost bandei. Dar existã un pericol real de
implementatã o reglementare si- creºtere a pieþei negre, care ar putea
fi impulsionatã de instabilitatea lemilarã?
Gilda Lazãr: Aºa cum s-a obser- gislativã.
Comerþul ilegal deþinea o cotã de
vat în alte þãri, interzicerea fumatului
17,8%,
în ianuarie 2016. Este foarîn spaþiile publice nu are consecinþe
directe asupra incidenþei fumatului. te grav, dacã þinem cont cã trendul
În Spania, Grecia sau Bulgaria fu- de creºtere a pieþei negre se pãmatul în spaþiile publice este interzis, streazã din luna septembrie a anului
dar prevalenþa fumatului este mai trecut.
Reporter: Ce stã la baza acestei
mare decât în România (peste media
creºteri?
europeanã). De precizat cã studiul
Gilda Lazãr: De obicei, în anii
GATS realizat de Ministerul Sãnãtãþii ºi publicat pe site-ul ministerului electorali creºte contrabanda. Este
aratã cã prevalenþa fumatului este de un lucru care poate fi verificat.
26,7%, sub media europeanã de Creºteri ale pieþei negre se înregistreazã ºi în pe28%. Sunt þãri
UE unde prevaReprezentanþii HoReCa din rioadele de final
lenþa este peste Bulgaria susþin cã interdicþia a de toamnã ºi iarmedia europeanã adus pierderi statului, sectorului nã. Þigaretele de
(ex. Austria, Ger- HoReCa ºi pieþei muncii - 114 mi- contrabandã se
mania, Polonia, lioane de euro ºi pierderea a gãsesc în pieþe,
Ungaria, Spania, 30.000 de locuri de muncã. Con- oboare, în staþiile
metrou
Grecia).
form studiilor efectuate, mai mult de
º.a.m.d.
În
Nu existã le- de 700 de pub-uri au fost închise
gislaþie obligato- în Londra dupã ce a fost interzis Botoºani ºi Sucerie europeanã pe fumatul, la nivelul Marii Britanii ava existã sate ºi
acest subiect (Re- fiind închise 4.800 de pub-uri. De comune unde
gulament, Direc- asemenea, Confederaþia Generalã 90% din þigarete
tivã, Decizie). a Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii provin de pe piaþa
Conform recodin Grecia (GGCSME) a declarat neagrã. Este o remandãrii Consi- cã interzicerea fumatului în Gre- alitate care ar treliului European, cia a adus o scãdere a veniturilor bui sã reprezinte
de a proteja cetã- de circa 30%, ca urmare a crizei un semnal de
þenii de expune- economice ºi reducerea veniturilor alarmã serios
pentru redactarea
rea la fumul de þi- disponibile consumatorilor.
unei Strategii
garã, fiecare stat
Naþionale de
membru a reglementat diferit acest subiect, de la in- combatere a contrabandei.
Reporter: Ce efecte negative va
terdicþie totalã, de exemplu în Irlanavea
aceastã evoluþie în piaþã?
da, Marea Britanie, Grecia, BulgaGilda
Lazãr: Efectele negative
ria, Malta sau Ungaria, pânã la resunt
deja
vizibile, atât pentru piaþa
stricþii rezonabile, cum ar fi în Germania, Austria, Cehia, Estonia, Po- legalã a þigaretelor, cât ºi pentru bugetul de stat. Procentul de 17,8%
lonia.
Reporter: În contextul noilor înseamnã pierderi la buget de peste
modificãri legislative, în ce mãsurã 620 milioane de euro.
Anul trecut, la un nivel mediu anual
veþi dezvolta linia de produse alteral
contrabandei de 16%, pierderile la
native, de tipul þigaretei electronice?
În ce þãri comercializaþi astfel de buget au depãºit 550 milioane euro.
Reporter: Cum vedeþi evoluþia
produse ºi când intenþionaþi sã le lanpieþei tutunului, în acest an?
saþi ºi la noi?
Gilda Lazãr: În timp ce produGilda Lazãr: Pe plan global, JT cãtorii
legali se vor da peste cap sã
compania mamã - a finalizat anul
aplice
legea,
þigaretele ilegale vor
trecut achiziþia Logic Technology
continua
sã
fie
disponibile oriunde,
Development LLC („Logic"), unul
dintre cele mai importante branduri aºadar piaþa neagrã va lua avânt. Ar
din SUA din sectorul þigaretelor fi bine sã nu ajungem în situaþia din
electronice. În 2014, JT a achiziþio- 2010, când contrabanda a devenit
nat brandul de þigarete electronice cel mai important jucãtor pe piaþa
E-Lites, lider pe piaþa de profil din tutunului, cu o cotã de peste 36%,
Marea Britanie. E un domeniu în iar statul a înregistrat pierderi la
buget de circa un miliard de euro.
dezvoltare.
Reporter: Cum a evoluat piaþa ªi atunci piaþa neagrã a crescut foarte abrupt din cauza unor regletutunului în ultimul an?
Gilda Lazãr: La orice altã piaþã mentãri pompieristice excesive, la
ne-am referi, am aminti despre obi- acel moment în materie de fiscaliceiuri de consum sau inovaþie. Cu tate.
Reporter: Mulþumesc! n
atât mai mult când vorbim despre ca-
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PMI - investiþii de 2 miliarde dolari
în produsele cu potenþial redus de risc
(Interviu cu Alexandra Olaru,
Corporate Affairs Director Philip Morris în România)

Neadoptarea acestui proiect va face
ca, în România, consumatorii sã fie
mai puþin informaþi cu privire la riscurile pentru sãnãtate prezentate de
produsele din tutun comparativ cu
alþi consumatori europeni.

Alexandra Olaru, Corporate Affairs
Director Philip Morris în România.
Domnia sa ne-a acordat un interviu,
rãspunzând întrebãrilor noastre legate de
piaþã ºi companie.

Reporter: Prima întrebare va fi, du-le necesarã o perioadã rezonabilã legislaþiei este prea recentã pentru a
evident, legatã de noua legislaþie din de timp pânã când vor putea livra no- ne permite sã formulãm o concluzie
domeniu. Cum vedeþi toate miºcãrile ile formate cãtre toate centrele de relevantã. Aplicarea acesteia poate
care au avut loc în ultima perioadã în producþie. Din aceastã cauzã, am pu- determina o schimbare de comportajurul transpunerii Directivei Europe- tea fi puºi în imposibilitatea de a pro- ment în rândul consumatorilor,
duce ºi a furniza pachete de þigarete schimbare care poate duce, pe terne?
Alexandra Olaru: Guvernul conforme pe piaþa din România. Aºa men lung, la o scãdere a pieþei.
Reporter: Ce alte industrii vor
României a aprobat proiectul de lege cum se întâmplã de fiecare datã, ocapentru transpunerea Directivei pri- zia poate fi uºor fructificatã de trafi- mai fi afectate de aceastã lege?
Alexandra Olaru: Dat fiind cã
vind produsele de tutun încã din luna canþi, care vor profita de lipsa produmartie 2016, ulterior acest proiect de selor legale ºi vor inunda piaþa cu vorbim de restricþii importante, crelege pentru transpunere fiind dez- produse de contrabandã, din vânza- dem cã efectele se vor vedea în pebãtut în Senat, votat de plen ºi adop- rea cãrora statul român nu încaseazã rioada care urmeazã.
tat cu unele amendamente in data de nimic ºi care genereazã venituri subReporter: Cum apreciaþi nivelul
7 iunie 2016. Urmãtorii paºi - con- stanþiale pentru crima organizatã.
pieþei negre?
Reporter: Ce fel de investiþii va
form procesului normal legislativ ºi
Alexandra Olaru: Piaþa neagrã
constitutional - în vederea transpu- trebui sã implementaþi pentru con- este în continuare la un nivel ridicat
nerii sunt dezbaterea proiecºi continuã sã distorsionetului de cãtre Camera Depu- O inovaþie majorã a PMI o reprezintã ze semnificativ buna funtaþilor, adoptarea acestuia, cu
cþionare a sectorului, în
iQOS, un produs care foloseºte cele condiþiile în care valoarea
eventualele modificãri, promai recente evoluþii în materie de
mulgarea de cãtre Preºedinte
medie de 16%, din 2015, a
ºi intrarea în vigoare a legii. electronicã pentru a crea un dispozitiv fost cu 60% mai mare
Între timp, însã, am condecât media din Uniunea
care încãlzeºte tutunul la o
statat cu mare surprindere cã,
Europeanã, conform ratemperaturã de pânã la 250 grade
în data de 05.06.2016, Miportului SUN al KPMG,
nisterul Sãnãtãþii a publicat
recent publicat.
Celsius ca sã producã un aerosol
pe site-ul propriu un Proiect
Comerþul ilicit cu þigaaromat, ce conþine nicotinã.
de Ordonanþã de urgenþã în
rete este un fenomen glovederea stabilirii condiþiilor
bal, care afecteazã toate
pentru fabricarea, prezentarea ºi formarea companiei la noile regle- pieþele în moduri diferite. Din aceavânzarea produselor din tutun ºi a mentãri ºi de cât timp aveþi nevoie în stã perspectivã, poziþia României la
produselor conexe ºi de modificare acest sens?
intersecþia marilor rute comerciale
Alexandra Olaru: Principalele din Orientul Mijlociu ºi Asia are un
a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea ºi combaterea efectelor consu- investiþii sunt legate de schimbarea rol major, România fiind atât o þarã
mului produselor din tutun, în con- pachetelor ºi a elementelor afiºate pe de destinaþie, cât ºi una de tranzit cãdiþiile în care acelaºi proiect, dar pachete. Directiva impune tipãrirea tre zona vest-europeanã.
sub formã de lege, se aflã în curs de de avertismente de sãnãtate ºi mesaReporter: Care vor fi efectele nediscutare ºi adoptare de cãtre Parla- je care încurajeazã renunþarea la fu- gative ale acestei creºteri?
mat, aceste avertismente urmând sã
mentul României.
Alexandra Olaru: În afarã de
Considerãm cã este importantã acopere suprafeþe mai mari decât în influenþa negativã directã asupra incontinuarea procesului legislativ prezent, respectiv 65% din suprafe- dustriei tutunului, comerþul ilicit cu
început, deoarece creeazã cadrul ne- þele din faþã ºi din spate ale pachete- þigarete afecteazã în principal bugecesar funcþionãrii industriei tutunu- lor ºi 50% din suprafeþele laterale ale tele statelor. Din estimãrile noastre,
lui, o industrie care, pentru a putea pachetelor de þigarete.
pierderile la bugetul de stat datorate
Din cauza complexitãþii fluxurilor activitãþilor de comerþ ilicit cu þigasã-ºi desfãºoare activitatea în termenii stabiliþi de lege, are nevoie de logistice, este destul de complicat sã rete sunt de aproximativ 400-500
estimãm o perioadã exactã de timp în miloane de euro pe an. Un alt efect
predictibilitate ºi de transparenþã.
Principala schimbare pe care o va care vom reuºi sã ne conformãm noi- negativ ignorat câteodatã este acela
introduce acest act normativ este lor cerinþe. Date fiind stadiile diverse cã traficul de þigarete genereazã
modificarea ambalajelor în care sunt de transpunere ºi adaptare a produc- fonduri considerabile pentru susþicomercializate produsele din tutun. þiei ºi în alte þãri europene, aceastã nerea terorismului ºi a crimei orgaPe termen scurt, modul în care acea- perioadã pare a fi de pânã la 90 de nizate.
stã schimbare este implementatã la zile, din momentul în care dobândim
Reporter: Ce mãsuri a luat comnivel legislativ este foarte important, certitudine cu privire la cadrul legi- pania pentru reducerea nivelului de
întrucât, dupã transpunerea Directi- slativ aplicabil.
contrabandã cu tutun?
Reporter: ªi dacã nu veþi avea
vei, nu vor mai putea fi produse
Alexandra Olaru: Philip Morris
decât pachete de þigarete conforme aceastã perioadã la dispoziþie?
International a creat un set complex
Alexandra Olaru: Vom depune de proceduri interne ºi de mãsuri
cu noua legislaþie. Or, în cazul transpunerii Directivei prin intermediul toate eforturile pentru a ne conforma care sã contribuie de o manierã efiunei Ordonanþe de urgenþã, acest noilor reglementãri, luând de fiecare cientã la reducerea contrafacerii ºi
moment este greu previzibil ºi foarte datã în considerare momentul intrã- contrabandei cu produsele PMI, la
brusc, o posibilã Ordonanþã de ur- rii lor în vigoare. Cu toate acestea, nivelul întregii Uniuni Europene.
genþã intrând în vigoare la data pu- având în vedere impredictibilitatea Dintre acestea aº putea aminti politiblicãrii în Monitorul Oficial. Pentru cadrului legislativ, analizãm mai ca de verificare a clienþilor ºi sistea putea produce ºi comercializa în multe mãsuri prin care sã evitãm si- mul de monitorizare “track and tracontinuare produse pentru piaþa din tuaþia neplãcutã de incapacitate de a ce”, care ºi-au dovedit deja eficienþa
România ar trebui sã schimbãm pe- furniza þigarete pe piaþa româneascã. în reducerea contrabandei. În plus,
ste noapte materialele de ambalare, O bunã administrare a stocurilor este
atât în fabrica de la Otopeni, cât ºi în foarte importantã, bineînþeles, având
“Vom depune toate
celelalte ºase centre de producþie în vedere limitarea impusã de Codul
eforturile pentru a ne
care realizeazã þigarete pentru piaþa Fiscal pentru achiziþionarea marcaromâneascã. Deºi am început pregã- jelor fiscale.
conforma noilor
Reporter: Ce pãrere aveþi despre
tirile necesare acum câteva luni, în
reglementãri, luând de
lipsa definitivãrii cadrului legislativ, interzicerea fumatului în spaþiile pufiecare datã în
noile pachete nu sunt încã tipãrite de blice închise?
Alexandra
Olaru:
Schimbarea
considerare
momentul
cãtre furnizorii noºtri, acestora fiin-

intrãrii lor în vigoare”.

Iniþiator
versus Industrie
Argument iniþiator

l Alexandra Olaru: “2016 este un an plin de provocãri”
2016 este un an plin de provocãri, un an
de adaptare nu doar pentru industrie, ci ºi
pentru consumatori, cu douã iniþiative
legislative care vor avea un impact major
asupra pieþei din România, evidenþiazã

DIRECTIVA TUTUNULUI

Argument industrie
Consumatorii sunt informaþi prin actualele avertismente de sãnãtate care
transpun Directiva 37/2001/EC. De
asemenea, în anul 2009, România
era al doilea stat membru UE care a
implementat
pictogramele
(avertismentele grafice/ poze), în mod voluntar, fãrã ca acest lucru sã fi fost
impus de vreo Directivã sau altãa reglementare europeanã.

Argument iniþiator
Neadoptarea acestui proiect va crea
diferenþe între dispoziþiile naþionale ºi
cele din celelalte state membre privind etichetarea ºi prezentarea produselor din tutun, în special în ceea
ce priveºte utilizarea avertismentelor
de sãnãtate combinate, informaþiile
despre serviciile de renunþare la fumat ºi elementele promoþionale de pe
pachetele unitare sau din interiorul
lor.

Argument industrie
Doar 16 state membre au transpus Directiva 40/2014/UE, diferenþe, deci,
existã ºi vor mai exista între diferite
pieþe pânã la momentul 20 mai 2017,
când pe nicio piaþã nu se vor mai regãsi pachete de þigãri neconforme.

Argument iniþiator
eforturile noastre conjugate au determinat reducerea cu 85% a capturilor de þigarete de contrabandã ºi contrafãcute, sub mãrcile PMI în ultimii
12 ani; au asigurat stagii de training
pentru conformare în rândul a
37.000 de angajaþi ºi 7.000 de oameni ai legii din întreaga Uniune Europeanã ºi au condus la descoperirea ºi
neutralizarea a peste 87 de unitãþi de
producþie pentru comerþul ilicit.
Reporter: Care sunt estimãrile
companiei pentru 2016, privind situaþia generalã a pieþei ºi evoluþia comerþului ilicit?
Alexandra Olaru: 2016 este un
an plin de provocãri, un an de adaptare nu doar pentru industrie, ci ºi
pentru consumatori, cu douã iniþiative legislative care vor avea un impact major asupra pieþei din România: modificãrile aduse la legea
anti-fumat ºi transpunerea Directivei
pentru Produsele din Tutun. Din experienþa noastrã, lipsa de predictibilitate ºi incertitudinile legislative
lasã loc creºterii comerþului ilegal,
fenomen cu care România s-a mai
confruntat în trecut.
Piaþa de þigarete a avut o tendinþã
generalã de scãdere, aliniatã la evoluþia demograficã localã, dar ºi la
schimbãrile sociale care au loc nu
numai în România, ci ºi la nivel global.
Reporter: Ce ne spuneþi despre
segmentul þigaretelor electronice?
Se orienteazã compania tot mai mult
cãtre acest tip de produse?
Alexandra Olaru: Þigaretele
electronice reprezintã doar unul dintre numeroasele produse care furnizeazã o alternativã la consumul de
tutun ºi/sau nicotinã. În anumite pieþe, Philip Morris International a pus
pe piaþã þigarete electronice. Cu toate acestea, prioritatea Philip Morris
International se îndreaptã spre altfel
de produse din tutun.
Philip Morris International a investit peste 2 miliarde de dolari, în
ultimii opt ani, în dezvoltarea unor
produse despre care considerãm cã

au potenþial de risc redus. O inovaþie
majorã o reprezintã iQOS, un produs
care foloseºte cele mai recente evoluþii în materie de electronicã pentru
a crea un dispozitiv care încãlzeºte
tutunul la o temperaturã de pânã la
250 grade Celsius ca sã producã un
aerosol aromat, ce conþine nicotinã.
Acest nou sistem permite consumatorilor adulþi sã se bucure de plãcerea
tutunului fãrã ardere, fãrã scrum,
fãrã fum ºi cu mai puþin miros. iQOS
va crea o revoluþie în modul în care
înþelegem consumul tutunului ºi mã
bucur cã România este a patra þarã
din lume (dupã Japonia, Italia ºi
Elveþia) în care acest produs a fost
lansat.
Reporter: Cum a evoluat activitatea PMI anul trecut?
Alexandra Olaru: 2015 a fost,
pentru noi, un an de transformare.
Am început în forþã, pãstrând avansul câºtigat în 2014 cu lansãrile mai
multor produse inovatoare. De asemenea, ne-am axat pe o abordare
nouã, mai eficientã, a pieþei, organizând reþeaua de distribuþie într-o
structurã nouã, mai flexibilã ºi inovatoare. În a doua parte a anului trecut, ne-am ocupat de planificarea ºi
lansarea iQOS, un produs revoluþionar atât pentru noi, cât ºi pentru
consumatorii adulþi români. Per total, a fost un an plin, marcat de multe provocãri ºi proiecte importante,
care vor avea un impact pozitiv puternic asupra companiei în urmãtorii ani.
Cea mai mare parte a investiþiilor
de anul trecut a fost canalizatã, aºa
cum este de înþeles, cãtre lansarea
iQOS. Odatã cu acest nou produs,
am adus pe piaþa din România nu
doar o nouã tehnologie, ci ºi un nou
model de business.
Reporter: Cãtre ce pieþe exportaþi?
Alexandra Olaru: Unitatea noastrã
de producþie din Otopeni furnizeazã
þigarete cãtre 17 pieþe internaþionale.
Cele mai importante, ca volum al exporturilor, sunt Italia, Bulgaria, Albania, Cehia ºi Slovacia.
Reporter: Câþi angajaþi aveþi în
România?
Alexandra Olaru: Echipa noastrã
localã numãrã, în total, în jur de 1000
de angajaþi, atât în unitatea de producþie, cât ºi în cea de comercializare.
Reporter: Ce produse aþi lansat
recent?
Alexandra Olaru: Cea mai importantã lansare din ultima perioadã
este iQOS, un produs complet nou pe
bazã de tutun, care utilizeazã tehnologia “heat-not-burn” ºi schimbã modul în care oamenii percep ºi consumã tutunul.
Portofoliul Philip Morris în
România include mãrci precum
Marlboro, L&M, Parliament, Virginia S. ºi Chesterfield. Pe lângã
acestea, la finalul anului trecut, am
adãugat în portofoliul nostru o gamã
completã de produse iQOS, cu trei
sortimente de heatsticks din tutun,
toate sub marca Marlboro.
Reporter: Mulþumesc! n

Astfel de diferenþe pot constitui o barierã în calea comerþului ºi pot împiedica buna funcþionare a pieþei interne
de profil.

Argument industrie
Nu este vorba de bariere în calea comerþului ºi de împiedicarea bunei funcþionãri a pieþei interne, atât timp cât
termenul pentru „piaþa curatã” este
prevazut pentru 20 mai 2017.

Argument iniþiator
Neadoptarea acestui proiect va conduce la îngreunarea îndeplinirii de cãtre statul român ºi de cãtre producãtorii ºi importatorii produselor din tutun a obligaþiilor de raportare a ingredientelor utilizate în produsele din tutun ca urmare a menþinerii formatului
actual de raportare.

Argument industrie
Atât statul român, cât ºi producãtorii
ºi importatorii îºi îndeplinesc obligaþiile de raportare pe baza legislaþiei în
vigoare, dosarele de ingrediente fiind
depuse în douã exemplare - unul pentru autoritãþile naþionale ºi unul pentru Comisia Europeanã.

Argument iniþiator
Necesitatea armonizãrii actelor legislative, ca urmare a introducerii accizelor nearmonizate pentru produse
din tutun încãlzit ºi pentru lichidele cu
conþinut de nicotinã destinate inhalãrii cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip “þigaretã electronicã”.

Argument industrie
Nici proiectul de lege, nici proiectul de
ordonanþã nu au ca obiect introducerea accizelor pentru produsele din tutun încãlzit ºi pentru lichidele cu conþinut de nicotinã. Accizele pentru aceste
produse sunt deja introduse prin Codul
Fiscal aprobat în septembrie 2015.

Argument iniþiator
Este imperios necesar sã se stabileascã condiþiile de comercializare care
vizeazã protecþia consumatorilor acestor produse.

Argument industrie
Dacã avea în vedere protecþia consumatorilor acestor produse, Ministerul Sãnãtãþii putea, în orice moment, sã reglementeze acest domeniu ºi sã nu aºtepte
adoptarea Directivei 40/2014/UE.

Argument iniþiator
Neadoptarea prezentului act normativ poate avea consecinte grave din
perspectivã economicã, întrucât pe
piaþã se vor regãsi produse din tutun
de contrabandã sau refãcute.

Argument industrie
Tocmai prevederile proiectului, care
stabilesc aceeaºi datã atât pentru intrarea în vigoare, cât ºi pentru conformarea producþiei, vor impulsiona
comerþul ilegal.

Argument iniþiator
Atât consumatorii, cât ºi bugetul de
stat vor suferi în cazul unei prezenþe
crescute a produselor de contrabandã sau contrafãcute.

Argument industrie
In ianuarie, nivelul contrabandei se situa la 17,8%, generând pierderi
anualizate de circa 600-700 de milioane de euro. În condiþiile în care producãtorii legali vor fi pusi în situaþia
de sã-ºi opreascã producþia din cauza
incertitudinilor legislative, atunci bugetul de stat va avea de suferit prin
neplata accizei aferente produselor
legale care nu pot fi puse pe piaþã. n
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BAT investeºte
circa
67 milioane euro
pentru combaterea
contrabandei
BAT investeºte peste 67 de
milioane de euro, la nivel global, în acþiunile de combatere a
contrabandei, dupã cum ne-au
spus oficialii companiei. BAT
România colaboreazã permanent cu autoritãþile în drept
pentru protejarea industriei ºi
pieþei legale de tutun din þara
noastrã, conform surselor citate, care ne-au precizat: “Colaborãm de foarte mulþi ani ºi
sprijinim autoritãþile de control
- Poliþia de Frontierã, Direcþia
Vãmilor - pentru a reduce ºi a
þine sub control traficul ilicit,
dar cu peste 2000 km graniþã
externã a UE, aceste eforturi
trebuie crescute, iar dotãrile ºi
pregãtirea acestor instituþii trebuie sã fie unul dintre principalele obiective ale statului
român. Astfel, existã protocoale de colaborare semnate cu Poliþia de Frontierã, Direcþia Vãmilor - ANAF, Ministerul de
Finanþe, respectiv Ministerul
Administraþiei ºi Internelor,
prin care sunt puse la dispoziþia
acestora informaþii legate de
modul de producere, urmãrire
ºi verificare a produselor din
tutun din România ºi din regiune”.
Prin intermediul aceloraºi
protocoale, BAT susþine prin
investiþii directe stoparea traficului de frontierã prin achiziþionarea de echipamente (maºini, câini
utilitari etc.), campanii de informare ºi de educare a publicului
despre pericolul consumului de
produse de contrabandã sau contrafãcute.
“Ne dorim sã avem aceeaºi colaborare eficientã ºi cu rezultate
din ce în ce mai bune, astfel încât
comerþul ilicit sã intre pe un trend
descendent”, ne-au declarat oficialii societãþii, adãugând: “Suntem în pragul adoptãrii unui nou
sistem de urmãrire ºi trasabilitate
a produselor din tutun, la nivel
centralizat european, conform cerinþelor noii Directive a Tutunului. ªi acesta este un subiect pe
care suntem pregãtiþi sã colaborãm îndeaproape cu autoritãþile în
domeniu, în aºa fel încât, la data
implementãrii acestuia, în 2019,
toate elementele sã fie complet
funcþionale ºi operaþionale. Este
vorba despre un sistem extrem de
sofisticat care implicã investiþii
majore ale industriei ºi care - conform prevederilor Directivei Tutunului - va trebui sã asigure echiparea tehnicã a întregului lanþ de
aprovizionare ºi distribuþie a produselor din tutun”.
Industria tutunului este unul
dintre cei mai importanþi contribuitori la bugetul de stat, plãtind,
în 2015, aproximativ 2,8 miliarde euro la buget, prin taxe, impozite, accize. British American
Tobacco România a generat mai
mult de jumãtate din aceste
sume. În ultimii zece ani, BAT a
contribuit cu aproximativ 13 miliarde euro la bugetul de stat, prin
plata taxelor ºi a accizelor. n

B

BAT solicitã un calendar de implementare a
Directivei care sã nu încurajeze contrabanda
British American
Tobacco România,
companie cu o
contribuþie de 13
miliarde de euro la
bugetul statului în
ultimii 10 ani, a
solicitat autoritãþilor
un calendar de
implementare a
noilor reglementãri
europene cât mai
realist ºi clar. BAT
atrage atenþia cã
actualul calendar
afecteazã piaþa
legalã, favorizând
astfel contrabanda
cu þigarete.
Reporter: Ceilalþi producãtori
sunt îngrijoraþi cu privire la transpunerea ºi implementarea Directivei
Europene. Care este opinia BAT referitoare la procesul legislativ aflat
în derulare?
BAT: Din punctul de vedere al
unei industrii extrem de reglementate, apreciem faptul cã avem un proiect de lege foarte apropiat de spiritul ºi litera Directivei Tutunului
40/2014/UE. Singurul lucru pe care
ne dorim sã-l semnalãm este cel legat de timpii de transpunere ºi implementare, aºa cum sunt ei stipulaþi
în directivã. Dacã acest proiect de
lege ar fi fost adoptat înainte de luna
decembrie 2015, industria tutunului
din România ar fi avut suficient
timp pânã la data intrãrii în vigoare
a noilor norme, în care ar fi putut
adapta procesele de aprovizionare ºi
cele de producþie fãrã riscuri de expunere financiarã majorã ºi fãrã a
genera perturbãri pe piaþa produselor din tutun. De pe urma acestora,
ºtim cu toþii, ar avea de profitat doar
contrabanda, iar bugetul de stat va
resimþi efectele imediat.
În ceea ce priveºte conþinutul,
existã câteva precizãri pe care British American Tobacco le-a prezentat deja sub formã de amendamente
cãtre comisiile sesizate pentru raportul din Senatul României. Pe
acestea vom continua sã le susþinem
în forma prezentatã, pentru cã aduc
o contribuþie semnificativã la uºurarea procesului de adaptare ºi implementare. Principalele amendamente
propuse au rolul sã ofere, în primul
rând, predictibilitate ºi claritate proiectului de lege, iar unele dintre ele
cer tratament diferenþiat al produselor din tutun ºi respectiv al noilor
produse introduse prin Directivã,
aºa-numitele produse de nouã generaþie (þigarete electronice ºi produse
din tutun care nu arde). Nu în ultimul rând, þinem sã precizãm faptul
cã partea centralã a legii de transpunere o constituie reglementãrile
aduse produsului în sine.
Reporter: Cum apreciaþi existenþa a douã proiecte de lege, paralele
(unul din partea Guvernului, altul
proaspãt votat de plenul Senatului),
pentru transpunerea Directivei?
BAT: Conform principiului predictibilitãþii legislative, existenþa în

paralel a douã proiecte de transpunere ale aceleiaºi Directive a Tutunului
40/2014/UE nu face decât sã creeze
confuzie ºi sã punã în pericol buna
funcþionare a unei pieþe ce contribuie cu 3% la PIB-ul României.
Ceea ce ne dorim este sã avem un
act normativ clar, cu un termen de
adoptare bine definit ºi cât mai fezabil pentru industrie.
Termenul de 20 mai 2016, stabilit
de autoritãþile europene, face parte
din trecut, în acest moment. Conform proiectului de lege propus, singurul termen rãmas valabil este 20
mai 2017, moment la care piaþa produselor din tutun trebuie sã fie curãþatã de produsele conforme vechii
legi a tutunului 349/2002, iar consumatorul sã beneficieze de noile reglementãri. Soluþia pe care noi o vedem acum este sã avem un act normativ adoptat cât mai repede, cu
norme bine definite, transparente ºi
care sã sprijine piaþa legalã ºi industria de profil prin acordarea unui
timp de conformare a producþiei rezonabil, de minim 90 de zile de la
data emiterii normelor de ambalare
ºi etichetare aferente.
Reporter: Aþi început investiþiile
pentru conformarea la noua legislaþie? Care sunt acestea?
BAT: Noi am considerat cã termenul de 20 mai 2016 va fi respectat de cãtre autoritãþile de reglementare din România ºi, de aceea, am
demarat procesele de adaptare la
viitoarele prevederi încã din luna
martie a acestui an, pe baza informaþiilor preliminare furnizate de autoritãþi. Dupã trecerea acestei date,
ne-am gãsit în situaþia de a suspenda
aceste activitãþi, din cauza lipsei
unor prevederi clare ºi a unui orizont de timp bine definit de adoptare a legii de transpunere, în acelaºi
timp trebuind sã asigurãm continuitatea producþiei conforme cu legislaþia rãmasã încã în vigoare, în lipsa
noului cadru care sã o înlocuiascã.
Industria susþine procesul legislativ
din România, care trebuie sã þinã
cont ºi de faptul cã o industrie - ºi
aici nu este vorba doar despre industria tutunului - nu se poate conforma a doua zi dupã adoptarea unei
legi. În cazul de faþã, propunerea
noastrã, rezultatã în urma unor analize ºi studii de impact realizate in-

România - prima þarã unde BAT a lansat un produs hibrid,
ca alternativã la þigãri

ritish American Tobacco a selectat România ca prima þarã din lume unde a lansat Kent glo iFUSE, un produs
hibrid cu design futurist care combinã tutunul ce nu arde cu tehnologia electronicã de ultimã generaþie.

tern, este sã avem la dispoziþie din
partea legislatorilor un termen de
minimum 90 de zile de la momentul
publicãrii normelor de ambalare ºi
etichetare aferente legii în Monitorul Oficial, pentru conformare.
Chiar ºi cu aceastã perioadã tranzitorie de trei luni, tot va exista o presiune extrem de mare asupra procesului
de producþiei, dar noi, bazându-ne pe
experienþa anterioarã, suntem convinºi cã ne vom încadra în aceastã perioadã, dacã autoritãþile responsabile
pentru transpunere vor furniza normele de implementare cât mai rapid.
Aici luãm în considerare prevederile
actuale din proiectul de lege pentru
transpunere a Directivei. Ceea ce ne
dorim ºi am cerut permanent autoritãþilor este sã avem un calendar transparent de adoptare ºi implementare,
astfel încât sã ne putem conforma noilor
reglementãri ºi sã nu punem în pericol
piaþa legalã ºi veniturile încasate la
bugetul de stat.
Reporter: Care este soluþia ca sã
ajungeþi la un compromis cu autoritãþile?
BAT: Soluþia pe care o vedem
este aceea de a conlucra cu autoritãþile de reglementare în aºa fel încât sã
avem o lege implementabilã în cel
mai scurt timp ºi cu potenþial redus
de perturbare a pieþei. Vrem sã acþionãm ºi sã ne putem conduce dupã un
set de legi clare, transparente ºi predictibile, aºa cum am fãcut-o ºi pânã
în prezent. Prioritatea noastrã nu o
reprezintã constituirea de stocuri acest lucru nici nu ar mai fi posibil, în
cazul unei legi cu intrare în vigoare
peste noapte, consecinþa fiind
suspendarea producþiei pe perioada
necesarã adaptãrii producþiei. Totodatã, stocurile se pot dovedi generatoare de cheltuieli majore, iar în cazul unor modificãri în lege, ne putem
vedea obligaþi sã distrugem produsele neconforme fãrã a mai putea sã le
valorificãm pe piaþã - cu alte cuvinte,
efectele generate ar putea fi mult mai
mari ºi greu de controlat decât cele
preconizate în acest moment.
Reporter: Care vor fi efectele
noii legi antifumat?
BAT: Mãsurile legale care se
iau în întreaga lume având ca
obiectiv protejarea populaþiei de
efectele fumatului pasiv sunt salutare. British American Tobacco re-

spectã obiectivele de sãnãtate ale imprevizibilã a nivelului contrabantuturor statelor unde îºi desfãºoarã dei. Ne dorim ºi sperãm sã avem cât
activitatea ºi lucreazã alãturi de mai repede o legislaþie clarã ºi
autoritãþi, precum ºi alãturi de par- transparentã, iar autoritãþile sã contenerii de afaceri din industria tinue sã facã toate eforturile pentru a
ospitalitãþii pentru a gãsi cele mai opri contrabanda. Reamintim cã fiebune soluþii de protejare a dreptu- care procent recuperat de pe piaþa
lui nefumãtorilor la sãnãtate. Do- neagrã înseamnã 40 de milioane de
rim, totuºi, sã subliniem faptul cã euro ce pot ajunge la bugetul de stat,
ar trebui ca aceste norme sã facã în fiecare an.
Cauzele creºterii pieþei negre
distincþia între fumat, care este
specific produselor din tutun cu sunt multiple ºi au mai fost aduse în
ardere, ºi consumul produselor de discuþia publicã - de la contextul
nouã generaþie - fie ele þigarete economic local, din anumite regiuni
electronice sau produse din tutun ale României, pânã la poziþionarea
care nu arde. Considerãm cã pro- þãrii noastre în zona de graniþã a
dusele de nouã generaþie constitu- UE. Nu uitaþi cã avem 3 vecini care
ie o alternativã care nu afecteazã nu sunt membri UE ºi cã þigãrile
persoanele din preajma celor care sunt mai scumpe în România de
le consumã ºi pentru acest motiv ar pânã la ºase ori, fapt ce permite tratrebui sã beneficieze de o regle- ficanþilor sã obþinã un profit imens.
mentare echilibratã, în acest con- Acestora li se adaugã sursele extertext putând fi folosite inclusiv în ne UE, mai mult de jumãtate din þianumite spaþii în care produsele gãrile de pe piaþa neagrã provenind
pentru fumat ar fi interzise (cum ar din Asia. Organizaþiile criminale
fi spaþii publice închise). Trebuie din aceastã regiune folosesc contaimenþionat cã industria tutunului nere de mãrfuri pentru a aduce þigarete de o calitate îndoilenicã, þigenereazã, în România, peste
garete care sunt introduse
4.000 de locuri de
ilegal în porturile din
muncã directe ºi
BAT a
Grecia ºi, de acolo,
aproximativ
folosind rute tere44.000 de locuri
contribuit cu
stre, în România.
de muncã inaproximativ
Profitul pe care-l
directe, în
obþin pentru un
lanþul de prosingur container
ducþie, de
care este comeraprovizionare
miliarde euro la
cializat în piaþa
ºi de distribubugetul de stat.
legalã este de aproþie, dupã cum
ximativ 1 milion de
urmeazã: furnizoeuro. Conform datelor
rii noºtri de ambalape care le avem de la Interje, maºini de fabricat þigarete, piese ºi subansamble, cãro- pol, aceleaºi organizaþii criminale
ra li se adaugã transportatori, an- sunt implicate ºi în traficul de drotrepozitari autorizaþi, servicii de guri, arme ºi persoane, precum ºi în
pazã ºi însoþire a mãrfii, angrosiºti, acte de terorism.
În termeni reali, în prezent, o þifirme de distribuþie ºi retaileri. Toþi
aceºtia depind de modul în care in- garã din ºase vândute în România
dustria este reglementatã ºi de tim- nu este supusã taxãrii. Odatã cu
pii în care acest lucru se întâmplã. creºterea contrabandei ca fenomen,
Reporter: Contrabanda a crescut presiunea asupra pieþei legale se inºi la începutul acestui an. Cum ve- tensificã, iar gradul de colectare la
bugetul de stat se reduce. Contradeþi aceastã evoluþie?
BAT: Suntem în expectativã asu- banda aduce un alt pericol major
pra modului în care aceasta va evo- pentru România: odatã cu traficul
lua pânã la finalul anului. Avem un de þigãri se deschid rute de trafic ºi
an electoral cu douã momente de tranzit pentru multe alte mãrfuri ºi
alegeri, schimbãri legislative majore produse pe care reþelele de crimã
pentru industria tutunului, iar toate organizatã le considerã oportune ºi
acestea pot conduce la o evoluþie profitabile.n
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Kent glo iFUSE oferã fumãtorilor adulþi o alternativã pentru þigãrile tradiþionale ºi se diferenþiazã prin tehnologia hybrid. Este un produs cu conþinut de nicotinã ºi aromã de tutun, având beneficiul riscurilor reduse, asociate cu produsele electronice. Pentru cã tutunul din interiorul capsulelor Kent Neopods nu arde, atât consumatorii,
cât ºi cei din jurul lor se pot bucura de o altfel de experienþã, fãrã fumul, scrumul ºi mirosurile asociate fumatului.
Dispozitivul glo iFUSE ºi capsulele Kent Neopods sunt disponibile prin intermediul platformei online ºi la
punctele de vânzare din magazine ºi din locaþiile HoReCa din toatã þara.
Odatã cu lansarea acestui produs, British American Tobacco (BAT) poziþioneazã România în avangarda pieþei mondiale a produselor de nouã generaþie.
BAT previzioneazã cã piaþa produselor de nouã generaþie, estimatã în 2015 la 2,8 miliarde de lire sterline, se
va tripla pânã în 2020, la o valoare de pânã la 8,4 miliarde de lire sterline, exceptând SUA ºi China.
Oficialii BAT România ne-au declarat: “British American Tobacco România este unul dintre primii ºi cei mai
importanþi investitori în piaþa româneascã, unde ne propunem sã investim în continuare”. Unitatea de producþie
de la Ploieºti, care este un greenfield, are o valoare totalã estimatã a investiþiei de peste 300 de milioane de euro
ºi are cheltuieli operaþionale de întreþinere ºi funcþionare care se ridicã la peste 5 milioane de euro anual.
“British American Toacco România deþine una dintre cele mai mari (a doua fabricã, dupã mãrime, a grupului,
la nivel mondial) capacitãþi de producþie din Europa, unde sunt produse þigarete pentru peste 20 de pieþe externe,
atât din Uniunea Europeanã, cât ºi din alte zone geografice”, ne-a mai spus conducerea companiei, adãugând:
“Dorim sã menþionãm cã balanþa de schimburi economice a României este pe plus (cu peste 7%) ºi datoritã exporturilor noastre de produse din tutun”.
România este consideratã de BAT ca fiind una dintre pieþele cele mai importante din Europa.
BAT acþioneazã în România cu trei entitãþi: operatorul comercial, capacitatea de producþie ºi un serviciu integrat financiar ºi de HR. În total, cele trei entitãþi au peste 1.880 de angajaþi, din care 754 lucreazã la fabrica din
Ploieºti. În ultimul an, BAT România ºi-a majorat numãrul de angajaþi direcþi cu peste 10% ºi are, în continuare,
planuri de creºtere, în special în zona de servicii.
Producãtorul de þigarete deþine, în acest moment, o cotã de peste 50% din piaþa noastrã de profil.
Pe piaþa localã, compania produce ºi comercializeazã Kent, Pall Mall, Dunhill, Viceroy, Rothmans, Vogue ºi
Lucky Strike. n
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Contrabandã cu þigãri
pe douã roþi

“Directiva UE ºi legislaþia româneascã
- ameninþãri reale asupra industriei”
(Interviu cu Adrian Pirãu,
Market Development Manager Imperial Tobacco)
Directiva Europeanã pe Tutun ºi legislaþia
româneascã reprezintã ameninþãri reale
asupra pieþei þigaretelor, este de pãrere
Adrian Pirãu, Market Development
Manager la Imperial Tobacco România.
Domnia sa ne-a precizat, în cadrul unui
interviu: “Procesul de implementare a
directivei în legislaþia noastrã ºi Directiva
însãºi pot duce la o creºtere a pieþei ilicite
din România, în special deoarece aceastã

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
I.T.P.F. Sighetu Marmaþiei au
descoperit ºi confiscat, în urma
unor acþiuni pe linia combaterii
contrabandei cu þigãri efectuate
în aprilie, peste 700 de pachete cu
þigãri de provenienþã ucraineanã,
a anunþat înstituþia.
În unul dintre cazuri, a fost depistat un cetãþean ucrainean pe bicicletã, îmbrãcat în costum de neopren, care transporta un rucsac
plin cu þigãri de contrabandã.
“În momentul în care bãrbatul
a observat semnalele, a încercat
sã fugã pe un drum lateral care
ducea înspre frontiera de stat, însã
a fost urmãrit ºi reþinut de poliþiºtii de frontierã. Lucrãtorii
noºtri au observat cã bãrbatul,
identificat ca fiind cetãþeanul
ucrainean A.P., în vârstã de 28
ani, era îmbrãcat în costum de neopren. Acesta transporta, în bagajul voluminos de pe bicicletã, 490
pachete cu þigãri de provenienþã
ucraineanã”, a transmis Inspectoratul.
Þigãrile, în valoare de 4.400
lei, au fost ridicate în vederea
confiscãrii, iar cetãþeanul ucrainean este cercetat pentru
sãvârºirea infracþiunilor de contrabandã ºi trecere frauduloasã a
frontierei de stat.
Tot la data respectivã - 12 aprilie -, poliþiºtii de frontierã împreunã cu lucrãtorii vamali, folosind
ºi câinele poliþist Nah, specializat
în descoperirea produselor de tutun, au descoperit cantitatea de
250 pachete de þigãri, de provenienþã ucraineanã, asupra unui
bãrbat în vârstã de 57 de ani. Þigãrile în valoare de peste 300 lei
au fost ridicate în vederea confiscãrii, iar ºoferul a fost sancþionat
contravenþional cu amendã în valoare de 5.000 lei. n

þarã, stat de frontierã a UE, ar putea fi
inundatã cu pachete «de import» care nu
vor respecta reglementãrile europene din
þãrile vecine care nu sunt membre UE:
Ucraina, Moldova, Serbia”.
Domnia sa spune cã trebuie sã luãm în
considerare faptul cã, din cauza
transpunerii târzii, existã un risc ridicat
de a avea vid de produse legitime pe piaþã,
“care va fi umplut cu produse ilicite”.

Reporter: Cum apreciaþi proiec- te. Ne aºteptãm ca Directiva sã influtul de transpunere a Directivei Eu- enþeze vânzãrile.
În afara efectelor economice pe
ropene pe tutun? Ce aduce bun ºi ce
mãsuri vin în dezavantajul in- care le-am menþionat mai sus, un alt
efect important este faptul cã va
dustriei?
Adrian Pirãu: Ca urmare a lipsei creºte procentajul persoanelor care
unei certitudini juridice ºi dat fiind fumeazã þigarete de provenienþã netermenul privind fabricarea de pro- cunoscutã ºi cu ingrediente necunoduse din tutun, industria ar urma sã scute. Un alt efect grav este faptul cã
producã în conformitate cu noua infracþionalitatea va primi mai multe
lege, având puþin timp la dispoziþie fonduri, deoarece, dupã cum ºtim,
unul dintre modurile importante de
sã se pregãteascã.
Am solicitat, ca industrie, în repe- finanþare a crimei organizate este cotate rânduri Guvernului ºi Comisiei merþul ilicit cu þigarete.
Reporter: Ce investiþii presupune
Europene de la Bruxelles sã înlãture
incertitudinea juridicã ºi ne-am pre- implementarea prevederilor din cagãtit în baza unor presupuneri rezo- drul proiectului de lege, pentru comnabile pe baza textului primar al noii pania dumneavoastrã?
Adrian Pirãu: Investiþiile neceDirective Europene privind produsele din tutun. Cu toate acestea, în sare pentru a respecta noua Directivã
ciuda pregãtirilor noastre, putem sã sunt semnificative în ceea ce pripunem în miºcare roþile producþiei veºte designul pachetelor ºi utilajele
numai în momentul în care vom avea noi, dar existã costuri viitoare uriaºe
o certitudine juridicã totalã. Întrucât ºi referitoare la implementarea locaaceastã certitudine o vom avea doar lizãrii ºi urmãririi (track & trace)
în apropierea termenului-limitã de pânã la nivel de pachet.
producþie, consiReporter: De
derãm cã inducât timp aveþi nestriei ar trebui sã i “Din cauza
voie ca sã vã
se acorde sufi- transpunerii târzii a
conformaþi noicient timp pentru
lor cerinþe?
a-ºi pregãti ºi aju- legii europene, existã
Adrian Pista producþia.
rãu: Conform
un risc ridicat de a
Acest proces,
unui studiu gerîn modul în care avea vid de produse
man realizat la
este gestionat de legitime pe piaþã, care
Institutul de Tiautoritãþi, dar ºi
pãrire, Procesare
Directiva însãºi, va fi umplut cu
ºi Ambalare din
pot duce la o produse ilicite”.
Leipzig, inducreºtere a pieþei
stria are nevoie
ilicite, în special
de un anume
deoarece România, þarã de frontierã timp de pregãtire tehnicã pentru a ne
a UE, ar putea fi inundatã cu pachete adapta ambalajele, echipamentele,
„de import” care nu vor respecta Di- utilajele ºi procesele de producþie ºi
rectiva, din þãrile vecine care nu sunt pentru a oferi instrucþiuni detaliate
membre UE: Ucraina, Moldova, furnizorilor noºtri cu privire la noile
Serbia. De asemenea, trebuie sã cerinþe. Datã fiind întârzierea obþiluãm în considerare faptul cã, din ca- nerii claritãþii juridice, am avea neuza transpunerii târzii a legii voie ca Guvernul sã ne acorde o peeuropene, existã un risc ridicat de a rioadã adecvatã de tranziþie dupã inavea vid de produse legitime pe pia- trarea legii în vigoare.
þã, care va fi umplut cu produse iliciReporter: Dacã termenul pânã la

care va trebui sã vã conformaþi nu va
fi prelungit, ce mãsuri vã gândiþi sã
luaþi? Pânã la cât puteþi creºte stocurile? Aveþi posibilitatea sã faceþi
acest lucru?
Adrian Pirãu: Ne vom asigura cã
respectãm legislaþia în vigoare, aºa
cum facem întotdeauna. Dacã ne
vom confrunta cu o transpunere foarte
târzie, atunci vom depune toate eforturile pentru a ne asigura cã vom
continua sã respectãm legea. Nu
vom avea altã alegere.
Reporter: Cum vã va afecta noua
lege antifumat? Care va fi impactul
asupra vânzãrilor? Dar asupra industriei ºi bugetului?
Adrian Pirãu: Nu mã aºtept la un
impact radical al legii asupra vânzãrilor, dar noua directivã ºi legislaþia
româneascã reprezintã ameninþãri
reale cu unele consecinþe nedorite
semnificative, în special o creºtere a
comerþului ilicit. Cel mai mare efect
asupra vânzãrilor ºi asupra veniturilor statului poate apãrea ca urmare a
impactului creºterii acestei pieþe ilicite.
Reporter: Ce alte industrii conexe
vor mai fi afectate de aceastã lege?
Adrian Pirãu: Furnizorii noºtri
(furnizori de utilaje ºi produse tipãrite) sunt afectaþi de lipsa certitudinii
juridice, iar comercianþii vor fi afectaþi de schimbãri.
Reporter: Cum a evoluat piaþa
tutunului în ultimul an?
Adrian Pirãu: Evoluþia pieþei tutunului s-a menþinut pe acelaºi nivel
ºi dã semne cã va continua sã rãmânã
la fel. Singura schimbare pe care o
vedem este între segmente, deoarece
anumite formate de þigarete au avut o
evoluþie mai bunã ºi au crescut, în
timp ce alte segmente au pierdut din
cota de piaþã.
Reporter: Cum comentaþi nivelul
la care se aflã comerþul ilicit cu þigarete? Ce stã la baza acestei creºteri?
Adrian Pirãu: Nivelul comerþului ilicit este influenþat în principal
de doi factori: eficienþa controlului

la graniþã ºi preþul þigaretelor. Faptul
cã acciza a crescut anul trecut puþin
mai mult decât ne-am aºteptat s-a reflectat, de asemenea, în creºterea comerþului ilicit în ultima perioadã.
Pur ºi simplu, aceastã creºtere este
bazatã pe faptul cã suntem la nivelul
la care creºterea preþurilor scade
consumul produselor aflate legal pe
piaþã, ceea ce transferã banii pe care
statul îi câºtigã din accize în buzunarele contrabandiºtilor ºi în bugetele
altor state.
Reporter: Cât a încasat statul,
anul trecut, din taxele ºi accizele plãtite de industria tutunului?
Adrian Pirãu: Circa 3 miliarde
de euro numai din þigarete, fãrã þigãri
de foi, cigarillos sau þigãri rulate manual.
Reporter: Ce mãsuri a luat industria pentru reducerea nivelului
contrabadei cu tutun ºi produse din
tutun? Cum aþi colaborat cu autoritãþile, în acest sens?
Adrian Pirãu: În septembrie
2010, ITG a semnat un acord cu Oficiul European de Luptã Antifraudã
(OLAF) al Comisiei Europene.
Acordul include plãþi substanþiale
cãtre Comisie ºi statele membre,
însumând 300 milioane dolari în urmãtorii 20 de ani.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei, anul trecut?

Adrian Pirãu: Am avut o evoluþie pozitivã atât în ceea ce priveºte
volumul, cât ºi cota de piaþã, datoritã
distribuþiei îmbunãtãþite ºi datoritã
faptului cã suntem prezenþi pe un
segment în creºtere.
Reporter: Ce produse aþi lansat în
ultima vreme?
Adrian Pirãu: Am lansat douã
noi sortimente Davidoff: Davidoff
Black Queen Size ºi Davidoff White
Queen Size, care au fost primite foarte bine pe piaþã ºi care vor constitui
unul dintre avantajele noastre pentru a
continua sã avem rezultate pozitive
în România.
Reporter: Care este portofoliul
de produse pe care le comercializaþi
în prezent pe piaþa noastrã?
Adrian Pirãu: În prezent, vindem în România o gamã de nouã sortimente Davidoff produse în fabrica
din Germania: Davidoff Classic, Davidoff Gold ºi Davidoff Blue în
gama premium, Davidoff Gold
Slims ºi Davidoff Blue Slims în
gama slims, Davidoff Boudoir Violet ºi Davidoff Boudoir Rose în
gama superslims, ºi, dupã cum am
menþionat deja, ultimele douã sortimente din familia Davidoff din
România - Davidoff Black ºi Davidoff White -, în segmentul queen
size.
Reporter: Mulþumesc! n
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Direcþia Generalã a Vãmilor a confiscat
62 milioane þigarete
ANAF a încasat, în luna ianuarie, 600 de milioane de lei peste sumele programate,
din accizele la tutun, pe fondul incertitudinilor legate de implementarea Directivei
din domeniu, a declarat, recent, preºedintele instituþiei Dragoº Doroº. Conform
domniei sale, sumele încasate în plus din accizele la tutun în ianuarie s-au reflectat
în minus în lunile februarie, martie ºi aprilie. Astfel, încasãrile totale s-au realizat
conform programului în februarie ºi martie, dar au fost sub program în aprilie ºi au
revenit peste program în mai.

D

irecþia Generalã a Vãmilor a
confiscat, anul trecut, o cantitate de 62 de milioane de þigarete, dupã cum ne-au spus reprezentanþii Agenþiei Naþionale pentru Administrare Fiscalã (ANAF).
Aceºtia subliniazã cã un punct procentual de contrabandã înseamnã pierderi la buget de circa 35 de milioane de
euro, amintind cã volumul comerþului
ilicit cu þigarete a oscilat, anul trecut, de
la 19,2 puncte procentuale în ianuarie la
17,5 puncte procentuale în noiembrie
2015.
Oficialii ANAF ne-au precizat cã
Direcþia Generalã a Vãmilor a avut în
vedere urmãtoarele mãsuri în domeniul combaterii contrabandei cu tigarete:
“ü organizarea ºi desfãºurarea de
acþiuni de control operative la nivelul
birourilor vamale de frontierã, în cadrul cãrora au fost cooptaþi inspectori
vamali din Direcþia Supraveghere ºi
Control Vamal ºi echipe canine antidrog/antitabac;
ü acþiuni comune de control cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova în

vederea întãririi controlului vamal prin
punctele de trecere a frontierei dintre
România ºi Moldova;
ü organizarea de programe de pregãtire profesionalã pentru specializarea
lucrãtorilor vamali care au în dotare
câini de serviciu;
ü dotarea cu mijloace de transport a
birourilor vamale de frontierã, a structurilor de supraveghere vamalã ºi a
echipelor canine”.
Printre mãsurile de îmbunãtãþire a
capacitãþii administrative se numãrã
achiziþionarea de autoturisme pentru
supravegherea vamalã ºi fiscalã; întãrirea activitãþii de analizã de risc ºi a
celei de colectare a informaþiilor utile
în analiza de risc; realizarea pregãtirii
profesionale a lucrãtorilor vamali;
dezvoltarea efectivelor canine, specializate pentru detectarea de þigãri ºi produse din tutun.
Sursele citate adaugã faptul cã mãsurile privind îmbunãtãþirea cooperãrii
pe acest domeniu sunt întãrirea colaborãrii cu instituþiile internaþionale
(OLAF, EUBAM, SELEC) ºi efectuarea unui schimb rapid de informaþii

cu statele terþe (Modova, Ucraina,
Serbia).
Acestea ne-au informat cã, printre
modalitãþile specifice de control, se
aflã ºi utilizarea echipelor canine ca
mijloc eficient de prevenire ºi combatere a fraudelor vamale, a traficului
de droguri ºi a contrabandei în
general (Direcþia Generalã a Vãmilor
dispune de 31 de echipe canine specializate pentru detectarea þigaretelor
ºi 11 echipe canine cu dublã specializare - detecþie droguri ºi þigarete). De
asemenea, mai sunt efectuate verificãri
inopinate cu ajutorul echipelor canine
la birourile vamale de frontierã ºi pe
cãile de comunicaþii, sunt implementate mãsuri specifice de control al traficului în punctele de trecere a frontierei ºi sunt monitorizate transporturile

de þigarete susceptibile de fraudã,
fiind luate mãsuri în consecinþã.
În legãturã cu activitatea preconizatã pentru prevenirea ºi combaterea
traficului ilegal cu produse din tutun,
Direcþia Generalã a Vãmilor are urmãtoarele obiective:
“ü operaþionalizarea Biroului antitabac creat în cadrul DGV;
ü suplimentarea numãrului de
posturi în cadrul birourilor vamale
de frontierã aflate la graniþa externã
a României;
ü întreprinderea demersurilor necesare pentru sustenabilitatea echipamentelor de control nedistructiv (referat de necesitate pentru încheierea
unui contract subsecvent având ca
obiect servicii de reparaþii pentru echipamentele menþionate aflate în stare

Sume colectate la bugetul de stat din accize la produsele din tutun
(2015 comparativ cu anul 2014)
mil.lei
Produse din tutun - total, din care:
Intern
vânzare de þigarete
vânzare de þigãri ºi þigãri de foi
vânzare de tutun de fumat fin tãiat, destinat rulãrii
de þigarete
vânzarea altor tutunuri de fumat
vânzarea produselor din tutun pânã la data de
31.01.2011
Vama

2014
8.276,14
8.240,91
8.233,72
1,54

2015
8.735,65
8.640,83
8.632,30
2,05

4,96

5,17

0,8

1,23

-0,11

0,08

35,23

94,82

Sursa: ANAF

de nefuncþionare);
ü îndeplinirea sarcinilor ce-i revin
potrivit Planului strategic privind
combaterea traficului ilicit cu þigarete,
actualizatînconformitatecunoilerealitãþi, în ceea ce priveºte organizarea de
misiuni de control acolo unde existã
suspiciuni sau informaþii în legãturã
cu încãlcarea legislaþiei vamale ºi fiscale în domeniu, cum ar fi: identificarea ºi supravegherea grupãrilor
specializate în traficul ilicit de þigarete, în vederea tragerii la rãspundere a
fãptuitorilor ºi destructurarea acestora; identificarea spaþiilor clandestine
utilizate pentru producþie ºi/sau depozitarea þigaretelor; acþiuni operative pe
rutele de transport, în pieþe, târguri sau
în orice zonã, locaþie unde existã date
cã se sãvârºesc fapte de fraudã vamalã
ºi evaziune fiscalã; monitorizarea
achiziþiilor intracomunitare; reluarea
demersurilor pentru implementarea
unor mãsuri specifice cu carcater administrativ pe zonele de risc (Ordinul
230/2014) în birourile vamale de la
frontiera cu Ucraina (BV Sighet,
Halmeu ºi Siret); scanarea mijloacelor de transport la intrarea în spaþiul
Uniunii Europene, concomitent cu
identificarea unor soluþii de fluidizare a traficului; suplimentarea
efectivelor canine ºi dispunerea
acestora în zonele cu risc ridicat în
contrabandã cu þigãri”. n

INS: “Producþia de
þigarete a crescut cu

69,3%

,

în aprilie faþã de
perioada similarã de
anul trecut, acesta
fiind domeniul cu cele
mai mari creºteri ale
producþiei din toatã
economia, în perioada
analizatã”.
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CONTRABANDA
17,8% - ÎN IANUARIE

Contrabanda cu þigãri - în creºtere
n Industria: “Este
absolut necesarã o
Strategie Naþionalã de
combatere a comerþului
ilegal cu þigarete, cu
mãsuri concrete pentru
urmãtorii ani”

250 milioane de euro, suntem o industrie legalã. Ca urmare, ne aºteptãm ca opiniile sã ne fie ascultate
obiectiv, în mod deschis ºi constructiv, ca în cazul oricãror alþi actori
economici”.

Claudiu Ardeleanu, DGV:
“Contrabanda cu þigarete
este principalul curent de
fraudã la frontiera
internaþionalã de nord ºi
nord-est”

P

iaþa neagrã a þigaretelor
continuã sã creascã, aceasta
ajungând la 17,8% în ianuarie 2016, faþã de 17,5% în
noiembrie 2015, conform ultimelor
date ale companiei de cercetare Novel Research.
Marian Marcu, Directorul Novel,
subliniazã cã ºi în prima lunã a
acestui an regiunea nord-est continuã sã fie cea mai afectatã de comerþul ilegal cu þigarete, cu o cotã a
pieþei negre de 36,8%, cu toate cã se
aflã în scãdere faþã de noiembrie
2015, cu peste 10 puncte procentuale. Regiunile nord-vest ºi vest deþin,
de asemenea, cote importante, deºi
se aflã pe un trend descendent
(28,3%, respectiv 26,7%). Din
punct de vedere al provenienþei,
ponderea produselor cu timbru de
Ucraina continuã sã creascã în ritm
accelerat, cu 5,5 puncte procentuale,
pânã la 22,5%. Aºa numitele „cheap
whites” (mãrci ieftine, care nu aparþin marilor producãtori ºi care sunt
destinate pieþei negre), deºi se aflã
în scãdere (minus 2,5 puncte procentuale faþã de noiembrie), continuã sã deþinã cea mai mare cotã
(56%) din totalul pieþei negre. Produsele provenite din Moldova ºi
Serbia se menþin la nivel relativ
constant (15,8%, respectiv 1,2%), a
mai spus domnul Marcu.
Gilda Lazãr, Director Corporate
Affairs & Communications, JTI
România, Moldova ºi Bulgaria spune cã a semnalat încã de la semnarea
Acordului de mic trafic de frontierã
între România ºi Ucraina cã autoritãþile nu vor fi pregãtite sã combatã
eficient noul val de contrabandã,
precizând: “În Suceava ºi Botoºani,
în multe sate ºi comune, ponderea
produselor ilegale ajunge ºi la 90%.
Un pachet de þigarete care costã în
Ucraina 2,8 lei se vinde dincoace de
graniþã cu 8 lei. Ne îngrijoreazã profund lipsa unor politici coerente în
domeniul tutunului, atât în ceea ce
priveºte combaterea traficului ilicit,
cât ºi reglementarea industriei lega-

le. Semnalele companiilor producãtoare în legãturã cu întârzierea transpunerii Directivei tutunului ºi efectele acesteia asupra impulsionãrii
comerþului ilegal au fost total ignorate de cãtre autoritãþi”.

PMI: “Este necesarã
clarificarea situaþiei la
punctele de trecere a
frontierei interne, cu
Ungaria ºi Bulgaria”
Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania
considerã cã, în ceea ce priveºte comerþul ilicit cu þigarete, continuãm
sã ne îndepãrtãm din ce în ce mai
mult de nivelul mediu de 10% din
Uniunea Europeanã.
Pentru reducerea pe viitor a pieþei
negre, este nevoie de o serie de
schimbãri legislative, pe care industria tutunului împreunã cu autoritãþile de aplicare a legii le solicitã
de ani de zile, opineazã domnia sa,
adãugând: “Este necesarã, pe lângã
reglementarea unitarã, pe criteriu
cantitativ, a infracþiunilor de evaziune fiscalã ºi de contrabandã cu þigarete, clarificarea situaþiei la punctele
de trecere a frontierei interne, cu
Ungaria ºi Bulgaria, precum ºi stabilirea unor atribuþii specifice pentru poliþia localã ºi jandarmerie,
întrucât comerþul ilegal cu þigarete

Piaþa neagrã a
þigaretelor continuã sã
creascã, aceasta
ajungând la

17,8%

în ianuarie 2016.

se desfãºoarã în zona de competenþã
a acestora - pieþe, oboare, staþii de
metrou”.
La rândul lor, reprezentanþii BAT
România considerã cã, în ciuda condiþiilor dificile de iarnã, autoritãþile
au depus eforturi susþinute ºi în
aceastã perioadã: “au fost descoperite fabrici ilegale, s-au confiscat
cantitãþi importante de þigarete de
contrabandã, au fost fãcute arestãri
ºi percheziþii. Cu toate acestea, comerþul ilegal a continuat sã creascã
ºi în ianuarie, cu 0,3 puncte procentuale, confirmându-se astfel tendinþa de urcare a pieþei negre, ceea ce

este de naturã sã alarmeze. Faptul cã
a crescut abrupt ponderea produselor traficate ilegal din Ucraina, o
þarã aflatã în conflict deschis, aratã
implicaþiile comerþului ilegal cu þigarete, o activitate derulatã de structuri criminale bine organizate”.
Sursele citate reitereazã cã este
absolut necesarã o abordare cât se
poate de serioasã a fenomenului, în
cadrul unei Strategii Naþionale de
combatere a comerþului ilegal cu þigarete, care sã prevadã mãsuri concrete pentru urmãtorii ani. Aceastã
Strategie a fost cerutã public, în mai
multe rânduri, de autoritãþile de
aplicare a legii, dar ºi de Consiliul
Concurenþei care, în 2014, la încheierea investigaþiei pe piaþa de profil,
a solicitat înfiinþarea unui Grup de
lucru care sã implice atât factorii decidenþi în materie de politici fiscale,
cât ºi autoritãþile de reglementare,
dar ºi industria ºi instituþiile operative, au mai arãtat reprezenatnþii
BAT.
Adrian Pirãu, Market Development Manager, Imperial Tobacco
România, a declarat: “Principala
ameninþare pentru piaþa legalã în
viitorul apropiat este cadrul de reglementare sau mai degrabã faptul
cã încã nu-l cunoaºtem. Mã refer la
proiectul de transpunere a Directivei Tutunului. Plãtim statului 80%
din preþul unui pachet de þigarete,
contribuþia lunarã medie se ridicã la

Claudiu Ardeleanu, director general în cadrul Direcþiei Generale a
Vãmilor, este de pãrere cã nivelul
traficului ilicit cu þigarete, în uºoarã
creºtere, implicã necesitatea intensificãrii eforturilor de combatere a fenomenului. Domnia sa a menþionat:
“Contrabanda cu þigarete este principalul curent de fraudã la frontiera
internaþionalã de nord ºi nord-est. În
primele douã luni ale anului, s-au
confiscat peste 700.000 de bucãþi de
þigarete, cele mai importante capturi
fiind înregistrate la frontiera cu
Ucraina ºi Republica Moldova (de
exemplu 230.000 þigarete la biroul
vamal Siret, 150.000 la biroul vamal
Halmeu, 10.000 þigarete la BV
Albita etc.). Pe lângã intensificarea
activitãþilor operative punctuale,
este necesar sã derulãm ºi în acest
an, în judeþele de graniþã, împreunã
cu producãtorii de tutun, campanii
publice de conºtientizare a efectelor
negative ale contrabandei. De asemenea, urmãrim instruirea ºi perfecþionarea profesionalã a echipelor
mobile canine special antrenate în
depistarea þigaretelor, precum ºi a
numerarului”.
Marii producãtori de tutun au
semnat acorduri de cooperare cu CE
pentru combaterea comerþului ilegal
cu produse din tutun ºi susþin instituirea, din sumele alocate României
ca urmare a acestor acorduri, a unui
fond de premiere pentru cei care
s-au remarcat prin rezultate deosebite în lupta împotriva contrabandei
cu þigarete.
Industria tutunului este al doilea
mare contribuabil la bugetul de stat
al României, dupã sectorul petrolier.
În 2015, companiile de tutun au virat
la buget circa 3 miliarde de euro,
însemnând accize, TVA, taxe ºi contribuþii. Suma reprezintã aproape 2%
din PIB, sau echivalentul a 12,5%
din totalul veniturilor bugetare. n

Cazuri
de contrabandã
Printre cazurile înregistrate în primele douã luni ale anului 2016, de
menþionat este cel în care poliþiºtii
de frontierã din cadrul Sectorului
Poliþiei de Frontierã Cruceni - ITPF
Timiºoara au prins în flagrant doi
cetãþeni români în timp ce intenþionau sã introducã ilegal în România,
din Serbia, 16.700 pachete de þigãri de contrabandã. Aceºtia au
fost observaþi cu aparatura de termoviziune, în timp ce se deplasau
cu un autoturism pe malul râului
Timiº, dinspre frontierã spre interiorul þãrii. Întreaga cantitate de þigãri ºi autoturismul au fost ridicate
în vederea confiscãrii, la finalul
cercetarilor fiind luate mãsurile legale ce se impun.
Un alt caz înregistrat de Poliþia de
Frontierã a avut loc la Sighetu
Marmaþiei, unde au fost implicate
o autoutilitarã ºi un autoturism, în
care se aflau 5 persoane. Cu ocazia controlului, s-a constatat
faptul cã ºoferul autoutilitarei
transporta, conform documentelor de însoþire a mãrfii, trei cai. La
controlul maºinii, poliþiºtii de
frontierã au descoperit, ascunse
sub fân, douã colete ce conþineau
1.450 pachete cu þigãri de provenienþã ucraineanã. Cele cinci persoane, cetãþeni români, cu vârste
cuprinse între 21 ºi 32 de ani,
sunt cercetate sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de colectarea,
deþinerea,
producerea,
transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea ºi
vânzarea bunurilor sau a mãrfurilor, care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând cã acestea
provin din contrabandã sau sunt
destinate sãvârºirii acesteia.
Printre cazurile reprezentative de
anul trecut, de menþionat este cel
în care, la data de 4 martie 2015,
poliþiºtii de frontierã din cadrul
ITPF Sighetu Marmaþiei au descoperit 41.927 de pachete de þigãri
ascunse într-un saivan pentru animale, în scorbura unui copac ºi
împrãºtiate pe o pãºune, þigãri pe
care trei maramureseni intenþionau sã le introducã ilegal în
România.
Þigãrile, în valoare de 374.000 de
lei, au fost ridicate în vederea confiscãrii, iar persoanele în cauzã
sunt cercetate pentru sãvârºirea
infracþiunii de contrabandã.
În primele douã luni ale anului în
curs, poliþiºtii de frontierã au reþinut, în vederea confiscãrii,
345.200 de pachete de þigãri, cu o
valoare
aproximativã
de
3.090.800
lei,
aproximativ
54,245 kg tutun ºi au fost identificate ºi destructurate trei grupuri
organizate în vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri
în care au fost identificate nouã
persoane. n
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Poliþia de frontierã a reþinut þigãri de contrabandã
de 105 milioane lei

oliþiºtii de frontierã au reþinut, anul trecut, 11,1 milioane de pachete de þigãri,
cu o valoare aproximativã
de 105 milioane lei, ºi 1.271 kg tutun. De asemenea, au fost depistate
28 de grupuri organizate în vederea
sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri, în care au fost identificate 294 persoane, ne-au spus reprezentanþii Inspectoratului General al
Poliþiei de Frontierã (IGPF).
Aceºtia au subliniat: “Traficul cu
þigãri de contrabandã ºi alte bunuri
de larg consum/accizabile reprezintã
una dintre principalele manifestãri
ale infracþionalitãþii la graniþele
României, fenomen care are ramificaþii la nivelul întregii þãri, dupã cum
rezultã din analiza fenomenelor
infracþionale transfrontaliere înregistrate la nivelul frontierei dintre
România ºi þãrile vecine”.
Conform surselor citate, în majoritatea cazurilor, þigãrile de contrabandã
au fost depistate atât în punctele de
trecere a frontierei, ascunse în mijloace de transport, cât ºi în zona de competenþã, pe comunicaþiile din apropierea frontierei. Þigãrile sunt achiziþionate fãrã documente legale, cu intenþia sã fie comercializate pe pieþele din
interiorul þãrii.

Modalitãþi de acþiune
ale traficanþilor
Din cazuistica înregistratã la nivelul Poliþiei de Frontierã Române, au
fost constatate mai multe modalitãþi
de acþiune la care recurg traficanþii de

þigarete. Dintre acestea, principalele
constau în:
ü folosirea containerelor ºi a serviciilor unor firme de transport pentru
introducerea ºi transportul þigãrilor de
contrabandã pe teritoriul României;
ü traversarea fâºiei de demarcaþie prin locurile în care aceasta prezintã condiþii de relief greu accesibile mijloacelor auto din dotarea poliþiei de frontierã;
ü disimularea þigãrilor în autoturisme vechi, modificate sau cu incinte
ascunse, pentru limitarea pierderilor
în cazul confiscãrii.
Reprezentanþii IGPF ne-au spus cã,
printre cele mai utilizate metode folosite de traficanþi pentru trecerea peste
frontierã a þigãrilor se numãrã:
ü metoda ”capac”, care constã în
disimularea pachetelor de þigarete
printre alte categorii de mãrfuri îndeosebi cu baza de impozitare micã
- tranzitate în mod legal prin punctele
de trecere a frontierei;
ü “antifonarea” autoturismelor cu
þigarete, care presupune ascunderea
pachetelor în diverse pãrþi componente ale acestora (cauciucuri, lonjeroane, portiere etc.), ori utilizarea pereþilor dubli;
ü disimularea þigaretelor în
îmbrãcãminte sau lipite pe corp, în
ambalajele altor produse alimentare
sau în genþi cu fund dublu;
ü metoda “cablului”, folositã în
zona frontierei riverane, care prevede
trecerea baxurilor cu þigarete pe un
cablu fixat pe cele douã maluri ale
cursului de apã.
ü tranzitarea zonei muntoase de

frontierã cu atelaje trase de cai, profitând de relieful muntos greu accesibil, aspect care face dificilã verificarea traseelor;
ü folosirea unor aparate de zbor motodeltaplan/planor/dronã - care
sunt modificate pentru transportul
baxurilor de þigãri peste frontierã.

Nord, Est ºi Sud-Vest frontierele cele mai utilizate
de cãtre contrabandiºti
Din punct de vedere al rutelor folosite, cele mai multe încercãri de
introducere a þigãrilor în þara noastrã
sunt înregistrate la frontierele de
Nord, Est ºi Sud-Vest, potrivit reprezentanþilor IGPF.
La frontiera de Nord (în judeþele
Maramureº, Suceava ºi Satu Mare)
sunt predominante þigãrile de origine din Ucraina, contrabandiºtii fiind
organizaþi în adevãrate grupuri infracþionale, cu segmente în strãinãtate, la frontierã ºi în interiorul þãrii,
ne-au spus sursele citate, adãugând:
“Aceºtia încearcã trecerea pachetelor de þigãri (baxuri) peste frontiera
«verde», în special noaptea. În aceastã zonã sunt descoperite aproape
zilnic persoane care încearcã sã traverseze frontiera transportând þigãri
de contrabandã, deseori poliþiºtii de
frontierã fiind nevoiþi sã foloseascã
armamentul din dotare pentru reþinerea lor, în conformitate cu prevederile legii, deoarece nu se supun
somaþiilor legale”.
La frontiera de Est (judeþele Galaþi,
Vaslui, Iaºi, Botoºani) predominã þi-

gãrile de origine din Republica Moldova (de calitate inferioarã - Plai, Doina, Plugarul, MT), introducerea acestora în þarã fiind realizatã prin punctele de frontierã, fie în cantitãþi mari,
în mijloace de transport special amenajate, fie în cantitãþi mici - încadrate
plafonului vamal - de cãtre persoane
fizice.
În judeþele din
Sud-Vestul þãrii,
(Caraº-Severin,
Mehedinþi, Timiº)
sunt descoperite,
în general, þigãri
de calitate medie
ºi superioarã,
achiziþionate din
magazinele
duty-free ºi transportate peste
frontierã, în cantitãþi mici, de cãtre persoane fizice.
Din cazuistica înregistratã, s-a
constatat cã traficanþii provin, preponderent, din Republica Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Turcia,
Serbia ºi România.
Cele mai traficate mãrci de þigãri
au fost L&M, Plugarul, Doina, Jin
Ling, Ronson, Marble, Monte Carlo, Marlboro.

Mãsuri pentru combaterea
contrabandei
Co mp l e x i t a t e a su b c a r e se
manifestã fenomenul infracþional
transfrontalier impune, pe lângã luarea unor mãsuri de naturã organizatoricã, instituþionalã, legislativã, ac-

þionalã ºi logisticã, ºi intensificarea
colaborãrii tuturor instituþiilor cu
responsabilitãþi în asigurarea ordinii
publice ºi combaterii eficiente a fenomenului infracþional, pe plan intern, susþin sursele citate.
Acestea remarcã: “Poliþia de
Frontierã Românã acþioneazã în si-

stem integrat alãturi de alte structuri
ale Ministerului Afacerilor Interne,
cum ar fi Poliþia Românã ºi DIPI
(prin suportul de specialitate al
acestora), precum ºi cu alte instituþii
ale statului cu atribuþii în domeniul
fiscal, pentru combaterea contrabandei, contrafacerii ºi comerþului
ilegal cu produse de tutun”.
Acþiunile integrate se deruleazã
inclusiv în zona de competenþã a Poliþiei de Frontierã, puncte de trecere a
frontierei ºi zona de frontierã (30 km),
fiind adoptate mai multe mãsuri:
ü intensificarea acþiunilor informativ-operative ºi cercetarea calificatã a cazurilor înregistrate, fãrã a se
limita doar la captura propriu-zisã, în
vederea depistãrii întregii reþele de

traficanþi;
ü continuarea acþiunilor pe linia
prevenirii ºi combaterii traficului cu
bunuri ºi în special al celui cu þigãri,
prin implicarea mai activã a tuturor
factorilor responsabili;
ü monitorizarea continuã de cãtre factorii de conducere a tuturor
aspectelor ce au legãturã cu fenomenul contrabandei,
sub toate formele,
care se manifestã
în zonele de responsabilitate.
“În acest an vor
fi continuate campaniile de informare a opiniei publice
cu privire la riscurile implicãrii cetãþenilor în contrabanda cu þigarete, precum ºi la importanþa, civicã ºi socialã, a susþinerii poliþiºtilor de frontierã în activitatea pe
care aceºtia o desfãºoarã, din partea
persoanelor care domiciliazã în zona
de frontierã”, au conchis reprezentanþii Poliþiei de Frontierã.
Aceºtia au menþionat cã, având în
vedere prejudiciile aduse la bugetul
de stat, Poliþia de Frontierã Românã
va continua sã întreprindã, împreunã
cu celelalte instituþii abilitate, mãsuri ferme în toate zonele de competenþã, în vederea depistãrii ºi sancþionãrii persoanelor implicate în
traficul ilegal cu bunuri de larg consum (inclusiv þigãri), precum ºi a reþinerii, în vederea confiscãrii, a mãrfurilor traficate. n

