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Stimate domnule Ministru,
În conformitate cu prevederile legii 201/2016 care transpune Directiva 2014/40/EU,
modificată prin OUG 70/2020, țigaretele mentolate nu vor mai putea fi
comercializate in România începând cu data de 15 iunie 2020. Având în vedere că
segmentul acestor produse este unul semnificativ pe piața românească
(aproximativ 10% din total, circa 500.000 de fumători), această nouă cerință
europeană poate aduce prejudicii semnificative bugetului de stat.
Încasările din accize la țigarete în anul 2019 au fost de 12,75 miliarde de lei.
Conform cotei de piață, acciza aferentă țigaretelor mentolate a fost aproximativ
1,275 miliarde lei. Ulterior datei de 15 iunie, consumatorii de produse mentolate vor
avea trei opțiuni:
• Să renunțe la fumat – dar procentul celor care ar renunța la fumat este mic.
Astfel, conform OMS (Banning Menthol in Tobacco Products, WHO Study
Group on Tobacco Product Regulation (TobReg), World Health
Organisation), un studiu realizat asupra fumătorilor din Statele Unite a
descoperit că doar 35% dintre fumătorii de mentol declară că ar renunța la
fumat dacă mentolul ar dispărea din țigarete. E greu de aproximat câți dintre
cei care spun că ar renunța vor renunța cu adevărat.
• Să achiziționeze de pe piața neagră țigarete mentolate provenite din
contrabandă din statele vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene
și unde produsele de acest gen nu sunt interzise (Serbia, R. Moldova,
Ucraina). În acest caz, bugetul de stat va fi prejudiciat cu întreaga
contravaloare a accizelor aferente.
• Să opteze pentru produse din tutun încălzit și țigarete electronice, cărora nu
li se aplică interdicția referitoare la mentol. Produsele din tutun încălzit sunt
supuse accizelor nearmonizate în România, dar acciza lor este cu 75% mai
mică decât cea a țigaretelor. În cazul în care toți consumatorii de țigarete
mentolate le-ar înlocui cu produse din tutun încălzit, bugetul de stat ar
încasa cu aproape un miliard de lei mai puțin din accize la nivelul unui an.

Pagina 1 din 2

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să îmi comunicați dacă:
• Ministerul Finanțelor Publice ia în considerare o ajustare a nivelului
accizelor la produse din tutun încălzit, astfel încât să reducă diferența de
taxare foarte mare existentă în prezent între aceste produse si țigarete,
având în vedere că se adresează acelorași consumatori. Această acțiune
este cu atât mai necesară cu cât interdicția țigaretelor mentolate va genera
pierderi semnificative la bugetul de stat.
• Ministerul Finanțelor Publice a luat măsuri suplimentare pentru a preveni un
aflux sporit de țigarete mentolate de contrabandă prin punctele de trecere a
frontierei, începând cu data de 15 iunie 2020
Aștept în scris răspunsul dumneavoastră.
Deputat Andrei Pop,
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