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Istorie confuz\, b`lb`it\

Abia ce taxa a fost introdus\, `n
ianuarie 2007, [i Comisia European\
a deschis `n martie procedura de
infringement (procedura de `nc\lcare
este traducerea direct\; se refer\ la
`nc\lcarea dreptului comunitar - n.a.).
Motivul: taxa este discriminatorie
pentru anumite tipuri de ma[ini. `ntre
mai [i decembrie, Guvernul trimite
mai multe propuneri de modificare pe
care Comisia nu le accept\ [i
declan[eaz\ faza a doua a procedurii
de infringement, premerg\toare
ac]ion\rii Rom=niei la Curtea euro-

pean\ de Justi]ie. Sub aceast\
amenin]are, `n 2008, taxa este
rebotezat\ "tax\ de poluare", se
p\streaz\ principiul, dar se schimb\
modul de calcul, astfel `nc`t cuantu-
mul acesteia cre[te pentru ma[inile
noi [i scade pentru cele second-
hand. Este momentul `n care pro-
duc\torii, al\turi de comercian]ii de
ma[ini noi, panica]i fiind, cer taxe mai
mari pentru second-hand [i le ob]in.
`n noiembrie, cu ocazia unei vizite de
lucru la Mioveni, pre[edintele
B\sescu propune ca ma[inile noi s\
fie scutite de taxa auto. Guvernul
reac]ioneaz\ imediat [i aprob\
exceptarea de la tax\ pentru ma[inile
noi cu standard Euro 4 [i capacitate
cilindric\ sub 2.000 cmc, p`n\ la
finele lui 2009. O lun\ mai t\rziu,
Guvernul decide triplarea taxei pen-
tru autovehiculele second-hand
importate

Anii 2009 [i 2010 aduc schimb\ri
peste schimb\ri [i presiuni constante
din partea Comisiei Europene. ̀ n feb-
ruarie 2009 scade cu o treime cuan-
tumul taxei pentru ma[inile second-
hand, `n martie se anun]\ c\ din
toamn\ se va introduce un impozit
anual calculat `n func]ie de emisiile
de dioxid de carbon, Comisia com-
pleteaz\ inventarul discrimin\rilor `n
iunie, iar `n decembrie se termin\

exceptarea de la tax\ introdus\ `n
anul precedent, cererea Rom`niei de
prelungire fiind respins\ la `nceputul
lui 2010.

~n septembrie, ministrul Laszlo
Borbely anun]\ c\ taxa auto va cre[te
din nou pentru ma[inile second-
hand, iar `n noiembrie se anun]\ c\ [i
pentru Euro 5 se va pl\ti tax\ auto,
`ncep`nd cu 1 ianuarie 2011. Cresc [i
taxele pentru Euro 2, 3 [i 4, se mai
invoc\ o dat\ c\ "poluatorul pl\te[te",
argumentul final sus]in`nd c\ nu ne
putem permite s\ cas\m flotile `ntre-
gi de ma[ini vechi pentru a aduce `n
loc autoturisme second-hand. `n

decembrie, dup\ aprobarea unei
Ordonan]e de Urgen]\, se descoper\
c\ taxa pentru second-hand nu
cre[te cu 50%, ci se tripleaz\,
ajung`nd [i la 30.000 de euro.

Ajungem `n prim\vara lui 2011,
sezon de co[mar pentru Guvernul
Boc:

-  7 aprilie: Curtea European\ de
Justi]ie decide c\ taxa auto de polu-
are din Rom=nia este discriminatorie.

- 18 aprilie: ministrul Mediului,
Laszlo Borbely, sus]ine c\ decizia
Cur]ii Europene se refer\ la forma
taxei din 2008 [i c\ taxa de poluare
este `n acord cu legile europene.

- 29 mai: Ministerul Justi]iei aver-
tizeaz\ c\ Rom=nia risc\ o nou\ pro-
cedur\ de infringement dac\
Guvernul nu modific\ taxa auto [i nu
restituie banii `ncasa]i.

- 30 mai: Guvernul anun]\ c\ va
modifica at=t principiul, c=t [i modul
de calcul al taxei. Noutatea nea[tep-
tat\ este c\ [i pentru ma[inile `nma-
triculate `nainte de 2007 se va pl\ti o
tax\, la rev`nzare.

Conteaz\ s\ [tii 
la ce u[\ european\ ba]i

~n cele din urm\, inevitabilul s-a
produs [i Rom=nia a dat seama pen-
tru taxa auto `n fa]a CEJ. Este merit-
ul unui sibian [i al avocatului s\u, pe
de o parte, [i al Tribunalului Sibiu, pe
de alta. Concret, sibianul a cump\rat
`n 2008, din Germania, un autoturism
second-hand fabricat `n 1997, av`nd
standardul Euro 2 [i o capacitate
cilindric\ peste 2.000 cmc. Pre]ul a
fost de 6.600 de euro, dar i s-a cal-
culat [i o tax\ de poluare de aproxi-
mativ `nc\ 2.000 de euro. `n urma
procesului deschis de el, pe motiv c\
taxa este contrar\ normelor
europene, Tribunalul Sibiu a cerut
punctul de vedere al CEJ de la
Luxemburg. Iar Curtea a decis c\
taxa `ncalc\ legisla]ia Uniunii `ntruc=t
produce un dezavantaj la v=nzarea
ma[inilor second-hand din alte state
pe teritoriul Rom=niei.

~nd\r\tnicia guvernan]ilor no[tri `n
fa]a eviden]elor nu face dec`t s\ ne
aminteasc\ [i de alte situa]ii `n care
Guvernul Boc mai `nt`i a t\iat, apoi a
m\surat, iar de consecin]e nu i-a
p\sat. Au fost t\iate sporuri salriale [i
salarii din zona bugetar\ cu nemilui-
ta. S-au rec`[tigat ̀ n urma proceselor,
dar Statul - dup\ ce a folosit banii
economisi]i `n alte scopuri - refuz\
sau am`n\ pl\]ile datorate cet\]enilor.
La fel se `nt`mpl\ [i cu anumite cate-
gorii de pensii, ceea ce ne conduce
la idea c\ pentru Ministerul Finan]elor
asemenea opera]iuni au ]inut loc de
`mprumuturi.

~n cazul taxei auto, un punct de
vedere interesant vine de la
Federa]ia Operatorilor Rom=ni de
Transport. Ei consider\ c\ noua
propunere cu privire la `ncasarea
taxei de prim\ `nmatriculare va bloca
[i mai mult pia]a auto second-hand [i
ascunde, de fapt, o modalitate de a
evita returnarea taxei auto. Pe de alt\
parte, Guvernul creeaz\ iluzia c\
respect\ hot=rarea Cur]ii de Justi]ii a
Comunit\]ilor Europene. R\m`ne un
mister cum proprietarii de autove-
hicule (nu doar second-hand),
cump\rate `nainte de 2007, vor fi
obliga]i s\ pl\teasc\ noua tax\, la

v`nzarea ma[inii. Legal nu se poate
deoarece `nainte de achizi]ia bunului
ar fi trebuit s\ cunoasc\ aceast\
obliga]ie. 

Ce nu s-a spus `n România

~n toat\ aceast\ aventur\ cu taxe
[i ma[ini, `ntins\ peste ]ara noastr\
din 2007 `ncoace, c`teva teme au
fost eludate `n mod constant. Toate
]in de calitatea de stat membru al
Uniunii Europene.

~n Acquisul Comunitar, bun\oar\,
s`nt patru capitole dedicate liberei cir-
cula]ii: persoane, m\rfuri, servicii,
capitaluri. Persoanele [i m\rfurile, `n
principal, fac parte din poveste, `ns\
`n Rom=nia nu s-a suflat un cuv`nt
despre grava `nc\lcare a Acquisului.
Lini[te de morm`nt a fost [i `n privin]a
perturb\rii Pie]ei Unice Europene
prin taxele jonglate de Guvernul Boc.

Cum Uniunea European\ nu a
`nceput [i nu se termin\ cu Rom=nia,
c`teva "secrete" merit\ a fi dezv\luite.

~n acest an, Comisia European\

va propune o simplificare a for-
malit\]ilor [i condi]iilor pentru `nma-
tricularea unui autovehicul `nmatricu-
lat anterior `n alt stat membru. `n pre-
alabil, `ntre 3 martie [i 26 mai, s-a
desf\[urat - la nivelul ̀ ntregii Uniuni! -
o consultare (dezbatere) public\
menit\ s\ identifice principalele difi-
cult\]i cu care se confrunt\ cet\]enii
UE, dar [i organiza]iile din sectorul

industrial, companiile private, organi-
za]iile publice, autorit\]ile statelor
member [i ONG-urile. Motivul, care
acoper\ perfect obiectul consult\rii e
limpede, deoarece s`nt afecta]i:
cet\]enii care aduc `ntr-o ]ar\ un
autovehicul `nmatriculat `n alt\ ]ar\;
firmele care de]in autovehicule `ntr-
un stat [i le utilizeaz\ `n altul; firmele
dintr-un stat mebru care comercial-
izeaz\ ma[ini second-hand ̀ n alte ]\ri
din UE; firmele de leasing [i `nchirieri
ma[ini.

Birocra]ia [i formalit\]ile greoaie
de re`nmatriculare, pe l`ng\ cazurile
de dubl\ taxare la `nmatriculare
(cauzate de reglement\ri na]ionale
privind taxarea la `nmatriculare near-
monizate [i aplicate neuniform), se
sub`n]eleg deja.

~n acest context, CE caut\ idei [i
solu]ii pentru simplificare. Opiniile
adunate ̀ n perioada de consultare se
dau publicit\]ii [i vor conta chiar la
relansarea Pie]ei Unice (PU), pentru
c\ Strategia Nou\ pentru PU este o
tem\ serioas\. Pledoaria pentru o
Pia]\ Unic\ a [oferilor este inclus\.

~n a[teptarea viitoarelor regle-
ment\ri, v\ propun s\ nu uita]i c\ `n
timp ce Comisia European\ ne con-
sult\ [i ]ine cont de p\rerea
cet\]enilor europeni din Rom=nia,
acas\ la noi nu ne-a b\gat nimeni `n
seam\, din r`ndul guvernan]ilor, de[i
consultarea public\ este obligatorie.

VViioorreell CCOOSSMMAA

Taxa auto - sfidare p`n\ la cap\t 
Taxa de prim\ `nmatriculare p\rea de bun augur

pentru o ]ar\ care risca s\ se transforme `n cimitir
de ma[ini, odat\ cu aderarea la Uniunea European\.
N-a fost, p`n\ ast\zi, dec`t un [ir de modific\ri inco-
erente [i incorecte, un stuf\ri[ de declara]ii contra-
dictorii [i invocarea cu frenezie, dar nesus]inut\ de
ac]iuni, a principiului "poluatorul pl\te[te".
Zbuciumul [i protestele [oferilor au dat culoare [i
volum unei inconfundabile pove[ti rom=ne[ti.
Interesele celor de la Dacia [i ale importatorilor au
fost perfect netransparente, iar singurele speran]e
r\mase se `ndreptau spre instan]ele de judecat\ [i
procesele intentate statului rom=n. Unii au c`[tigat,
al]ii a[teapt\, pe rolul instan]elor afl`ndu-se peste
40.000 dosare privind taxa auto. Un singur rom=n
`ns\ a scris cu adev\rat istorie.

Ce este CEJ?
Curtea de Justi]ie a Comunit\]ilor Europene (sau Curtea European\

de Justi]ie, CEJ) interpreteaz\ legisla]ia european\ pentru a se asigura c\
aceasta se aplic\ `n acela[i fel `n toate ]\rile Uniunii Europene. De
asemenea, solu]ioneaz\ litigiile juridice dintre guvernele statelor membre
[i institu]iile europene. Persoanele fizice, `ntreprinderile sau organiza]iile
pot, la r`ndul lor, s\ aduc\ un caz `n fa]a Cur]ii dac\ consider\ c\ le-au fost
`nc\lcate drepturile de c\tre o institu]ie european\.

Curtea pronun]\ hot\r=ri privind cazurile sesizate, cele cinci tipuri
`nt=lnite frecvent fiind urm\toarele:

ac]iuni pentru pronun]area unei hot\r=ri preliminare - c=nd instan]ele
na]ionale `i cer Cur]ii de Justi]ie s\ interpreteze un act legislativ European;

ac]iuni intentate pentru ne`ndeplinirea obliga]iilor - c=nd guvernele nu
aplic\ legisla]ia european\;

ac]iuni `n anulare - c=nd se consider\ c\ anumite acte legislative ale
UE `ncalc\ tratatele europene sau drepturile fundamentale;

ac]iuni `n constatarea ab]inerii de a ac]iona - c=nd institu]iile UE nu
ac]ioneaz\ pentru a lua deciziile pe care au obliga]ia de a le lua;

ac]iuni directe - intentate de persoane fizice, `ntreprinderi sau organi-
za]ii `mpotriva deciziilor sau ac]iunilor UE.

"Taxa de poluare introdus\ de Rom=nia, impus\ ma[inilor la
prima lor `nregistrare `n Rom=nia, contravine legisla]iei Uniunii
Europene. Respectiva lege (prin care s-a introdus taxa de poluare la
prima `nmatriculare - n.a.) are efectul de a descuraja importul [i
punerea `n circula]ie a ma[inilor second-hand cump\rate `n alte
state membre", se precizeaz\ `ntr-un comunicat de pres\ al Cur]ii de
Justi]ie a Comunit\]ii Europene (CEJ).

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, sus]ine c\ persoanele care
au pl\tit deja taxa considerat\ ilegal\ nu vor primi automat banii
`napoi. Taxa le va fi returnat\ doar celor care c=[tig\ `n instan]\.

Gheorghe Popescu, [eful Administra]iei Fondului de Mediu [i
fost [ef al Agen]ie Na]ionale pentru Locuin]e, este ocolit de pres\ `n
mod constant c`nd vine vorba despre taxa auto.


