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Ref.: Petiția nr. 1280/2010 adresată de C.V., de cetățenie română, privind 
obstrucționarea liberei circulații a mărfurilor de către autoritățile române

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că autoritățile române încalcă principiul liberei circulații a mărfurilor în 
cadrul pieței interne deoarece au instalat posturi permanente de control fiscal la toate punctele 
de trecere a frontierei cu Bulgaria și Ungaria. El susține că acțiunea respectivă are drept 
consecință oprirea tuturor autotrenurilor și confiscarea de bunuri ce aparțin unor cetățeni UE 
cu reședința în alte state membre ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Comisia dorește să remarce faptul că statele membre nu pot efectua controale la frontieră 
decât dacă acestea fac parte dintr-un sistem general de control efectuat în aceeași măsură în 
cadrul teritoriului național și/sau dacă aceste controale sunt aleatorii. În cazul în care, totuși, 
asemenea controale (indiferent de locul de desfășurare) reprezintă o inspecție sistematică a 
produselor importate, acestea sunt considerate măsuri al căror efect este echivalent cu cel al 
restricțiilor cantitative1, în sensul articolelor 34 și 35 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Asemenea inspecții pot face ca importurile și exporturile să devină mai dificile sau 
mai costisitoare, ca rezultat al întârzierilor inerente datorate inspecțiilor și al costurilor 
                                               
1  Cauzele C-272/95 Dt. Milchkontor II, Rec., 1997, p. I-1905 și 4/75 Rewe 
Zentralfinanz/Landwirschaftskammer, Rec., 1975, p. 843. 
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suplimentare de transport pe care operatorul economic ar putea fi nevoit să le suporte. 
Controalele sunt justificate doar în cazuri excepționale, în baza articolului 36 din TFUE (de 
exemplu, din motive de moralitate publică, de ordine publică, de siguranță publică sau de 
protecție a sănătății și a vieții persoanelor, a animalelor sau de conservare a plantelor) sau în 
baza unor cerințe imperative de importanță publică generală recunoscute de jurisprudența 
Curții de Justiție, precum eficacitatea controalelor fiscale1. În situațiile în care controalele sunt 
justificate, inspecțiile trebuie efectuate cu maximum de promptitudine. În orice caz, o 
asemenea măsură trebuie să fie proporțională și adecvată pentru scopul urmărit.

Concluzii

La o primă vedere, situația descrisă de către petiționar pare a reprezenta o încălcare a 
principiilor menționate anterior. Pentru a putea evalua pe deplin conformitatea cu legislația 
UE privind controalele la frontieră în discuție, Comisia Europeană ar avea nevoie de mai 
multe informații și clarificări cu privire la amploarea, scopul, oportunitatea, necesitatea și 
proporționalitatea lor, care sunt necesare pentru toate măsurile naționale care ar putea 
restrânge libertățile fundamentale prevăzute de TFUE. În acest scop, Comisia va lua legătura 
cu autoritățile din România și va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluțiile în acest 
caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 17 februarie 2012.

Autoritățile române au răspuns solicitării Comisiei la 27 octombrie 2011. Acestea au declarat 
că, în vederea descurajării și limitării posibilității de fraudă fiscală și de evaziune fiscală, 
Garda Financiară monitorizează operațiunile de transport din domeniul achizițiilor 
intracomunitare de mărfuri pe teritoriul național în zonele din spatele punctelor de trecere a 
frontierelor. În acest context, măsurile implică oprirea aleatorie a vehiculelor și introducerea 
detaliilor din documentele de transport într-o aplicație software. Respectivele informații, 
transmise în timp real, și analizele de risc asigură baza inițierii de operațiuni individuale de 
control la sediile întreprinderilor implicate în achizițiile intracomunitare de mărfuri pentru a 
verifica obligațiile lor fiscale la bugetul general consolidat al statului. 

Măsurile de control menționate anterior sunt efectuate pe principalele drumuri care intră în 
România dinspre UE (atât dinspre Bulgaria, cât și dinspre Ungaria). Acestea vizează în 
principal vehicule de transport cu o greutate de peste 20 de tone, indiferent de provenința 
mărfurilor pe care le transportă, pot dura maximum 5 minute și acoperă mai puțin de 10 % din 
vehiculele implicate în achizițiile intracomunitare.

Autoritățile române afirmă că măsurile nu afectează libera circulație a mărfurilor, deoarece 
durata controlului este neglijabilă în comparație cu durata operațiunii de transport.

În ceea ce privește confiscarea mărfurilor, se declară că astfel de măsuri reprezintă 
aproximativ 0,28 % din toate operațiunile de transport monitorizate. Astfel de măsuri sunt 
justificate în cazul mărfurilor transmise către societăți „necunoscute” sau către societăți care 
nu și-au plătit obligațiile fiscale sau care sunt implicate în fraude fiscale și în evaziuni fiscale.

                                               
1  Cauza 120/78 Rewe-Zentral AG, Rec., 1979, p. 649.
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Concluzii 

Potrivit informațiilor primite, se pare că autoritățile române au introdus posturi de control în 
apropiere de punctele de trecere a frontierei în vederea controlării unui anumit procent din 
vehiculele implicate în achizițiile intracomunitare. Aparent obiectivul unor astfel de măsuri 
este necesitatea de a combate frauda fiscală și evaziunea fiscală din domeniul achizițiilor 
intracomunitare de mărfuri.

Ar trebui observat că, în conformitate cu jurisprudență constantă a Curții Europene de Justiție 
(în continuare denumită: „Curtea”), combaterea eventualelor fraude, evaziuni și abuzuri 
fiscale este un obiectiv recunoscut și încurajat prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și prin Directiva 2008/118/CE a 
Consiliului privind regimul general al accizelor.1

În plus, din cauza eliminării controalelor la frontierele dintre statele membre, tranzacțiile 
privind vânzarea intracomunitară de mărfuri este în mod special expusă fraudei și evaziunii2.

Cu toate acestea, în exercitarea acestor competențe, statele membre trebuie să respecte 
principiile generale de drept care fac parte din ordinea juridică a Uniunii Europene care 
include, în special, principiul proporționalității.

În ceea ce privește principiul proporționalității, Curtea a hotărât deja că, în conformitate cu 
acest principiu, măsurile pe care statele membre le pot adopta în domeniile care fac obiectul 
legislației UE nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele urmărite, de 
exemplu, de a asigura perceperea și colectarea corecte de impozite și combaterea evaziunii 
fiscale3.

De asemenea, acest principiu se aplică în cazul impunerii de sancțiuni, inclusiv de amenzi, și 
al măsurilor conexe, precum confiscarea mărfurilor. Proporționalitatea amenzii ar trebui 
măsurată în funcție de situația cazului (gravitatea și frecvența încălcării etc.).

De fapt, Comisia s-a întrunit de mai multe ori cu autoritățile române în vederea discutării 
eventualelor măsuri de eficientizare a acțiunilor de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii 
fiscale în domeniul vânzării intracomunitare de mărfuri.

Prin urmare, Comisia are cunoștință de frecvența cazurilor de fraudă fiscală și de evaziune 
fiscală privind aceste achiziții din România. În acest context, măsurile de control, precum cele 
descrise mai sus, care implică 10 % din traficul intracomunitar și au o durată de aproximativ 5 
minute nu pot fi considerate ca fiind disproporționate în raport cu obiectivele urmărite. 
Aceeași concluzie este valabilă și pentru măsurile de confiscare a mărfurilor. 

Pe baza informațiilor de mai sus, în prezentul caz nu poate fi stabilită nicio încălcare a 
legislației UE.
                                               
1 Hotărârea Curții din 7 decembrie 2010 din Cauza C-285/09, R, alineatul (36).
2 Hotărârea Curții din 27 septembrie 2007 din Cauza C-409/04, Teleos PLC și alții, 
alineatul (44).

3 Hotărârea Curții din 7 decembrie 2010 din Cauza C-285/09, R, alineatul (45).


