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PUNCTE DE VEDERE 

CONSILIUL ECONOMIC  SOCIAL 

INTRARE  Nr  .Y.,90 IEŞIR 

referitoare la propunerea legislativă pentru acordarea unor facilităţi pe 

teritoriul României (b113/23.03.2020) 

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

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

din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat cu privire 

la avizarea propunerii legislative pentru acordarea unor facilităli pe teritoriul Romăniei 

(6113/23.03.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi func(ionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19 alin. 

(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 3.04.2020, desPăşurată 

online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr. 37/18.03.2020, păr#ile reprezentate în Plenul 

Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

➢ 4 reprezentanţi ai părţii patronale şi reprezentanţii asociajiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale 

societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act notmativ; 

➢ 1 reprezentant al păr(ii patronale a votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 

normativ, cu următoarele observa#ii: 

a Completarea art. 1, alin. 3, cu mentiunea ca se pastreaza un an, angajatii la data de 1 aprilie (1 

martie este retroactiv in acest moment) si cu exceptia cazurilor prevazute de lege: indisciplina, 

plecare la cerere, pensionare, etc.; 



• Art. 4 - este periculoasa o scutire prematura; dupa epidemie, va urma o scadere a cererii si a 

puterii de cumparare (ce nu poate sa plateasca acum, peste 3 luni, nici atat). Vor intra in criza 

sistemele de utilitati; 

➢ 5 reprezentanxi ai părţii patronale şi reprezentan(ii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• "Prin art.4 al proiectului se instituie facilită(i şi în privin(a debitelor fa(ă de furnizorii de 

servicii de utilitate publică, fund acordată o eşalonare la plată, fără dobânzi şi penalită(i. Or, 

marea majoritate a acestor furnizori sunt persoane juridice de drept privat, care deja au 

efectuat investiţii man din fonduri proprii pentru dezvoltarea infrastructurii necesare prestării 

serviciilor de utilitate publică. Mai mult, prin aceste facilită(i, se poate ajunge la afectanea 

echilibrului financiar al acestor operatori priva#i"; 

• "Există OG în vigoare care reglementează subiectele abordate de actul normativ. Ini(iatorii 

pot propune modificări ale actului care le va parveni"; 

• "Modul de elaborare a acestei propuneri conduce la neclantate în aplicarea ei. Introducerea 

art. 531 în Legea 53/2003 privind Codul muncii cu prevederea ca de la bugetul asigurărilor 

de stat sa se asigure obligatoriu 75% din salariul de bază, fa(ă de prevederea instituită prin 

OUG 29/2020 de a se suporta 75% din salariul de bază dar nu mai malt de 75% din salariul 

media brut pe ţară poate conduce la imposibilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat vizat 

de a face faţă sumelor totale de plată. Este generat astfel si un mecanism de "optimizare 

fiscala" de care se poate abuza. In plus, nu exista delimitat caracterul indemniza(iei — suma 

brută/netă, ceea ce corelat cu prevederile art. III alin. (1) si (2) poate conduce la concluzia că 

salariatul primeşte 75% din salaniul de baza in valoare neta, ceea ce înseamnă in aceste condi(ii 

de situaţie de urgenta el ob(ine o suma mai mare decât salanul său total primit în condi#iile 

anterioare. Consideram, referitor la art. III alin. 1, 2 si 3, ca de fapt s-a dorit nu ca salana(ii sa 

nu mai datoreze contribu(iile sociale obligatorii, ci mai degrabă sa existe o compensane directa 

intre bugetele vizate (şomaj vs cele de contribu(ii sociale si de sănătate)"; 

• "Contributiile sunt in sancina angajatului si nu este normal ca angajatorul sa obtina beneficii 

din utilizarea acestora in alte scopuri"; 

• "Facilitatile din acest act normativ pot fu considerate oportune în acest context epidemiologic. 

Cu toate acestea, in contextul crizei economice, facilitatile din art4 an contribui la încetinirea 

relansării economice ulterioare, generând în acelaşi timp blocaje de lichidită(i, implicit an 

contribui la pierderea de locuri de muncă. Sa nu uitam ca urmeaza o scadere si nu o crestere 

a puterii de cumpanare dupa 90 zile"; 

• "Proiectul de act normativ este unul cane pot fi considerat oportun în acest context economic. 

Cu toate acestea, acesta an contribui la încetinirea relansării economice ulterioane, generând 



în acelaşi timp blocaje de lichidităţi care ar contribui la pierderea de locuri de muncă. Există 

în acest sens o serie de facilităţi fiscale, astfel că oportunitatea acestui proiect de act normativ 

este una îndoielnică" ; 

➢ 2 reprezentanţi ai părţii patronale s-au abţinut de la vot. 

Preşedinte, 
, 

Iacob :
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