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RAPORT COMUN

asupra propunerii legislative privind instituirea unor mAsuri pentru 

stimularea activita^ii $i reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de

turism

L396/2Q20

In conformitate cu prevederile art.70 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu 

modificarile $i compIetSrile ulterioare, Comisia economica, industrii ji servicii ^i Comisia 

pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^ de capital, prin adresa nr. 1306/2020, au 

fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 

raportului comun asupra propunerii legislative privind instituirea unor mdsuri pentru 

stimularea activitdpii y/ reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de turism, 
inipiata de Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Preda Radu-Cosmin - senator PSD; 

Stanescu Paul - senator PSD; Achipei Vasile-Cristian - deputat PNL; Ciolacu Ion-Marcel - 

deputat PSD; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc m ^edinpele comisiilor 

desfa§urate prin mijioace electronice in data de 28 iulie 2020.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri pentru 

stimularea accivitai:ii ?i reducerea efectelor crizei sanitare m sectorul de turism.

Astfel, proiectui prevede:

- completarea art.80 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal in sensul e$alonarii plapil 

impozitului aferent veniturilor din salarii pe o perioada de 3 luni dupa incetarea starii
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excepfionale pentru urmStoarele activitafi: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al 

sectoarelor cu func^ie similara, indusiv mchirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

serviciile de restaurant catering. Pentru contribuabilii care nu acceseazaJacilitatea-de 

e§aIonare se acorda o bonifica^ie de 10% din sumele piatite la termenul prevazut de lege. 
Aceste facilitafi se aplica numai contribuabililor care men^in locurile de munca existence la 

inceputui starii de urgenfa cel piifin inca 6 luni de la incetarea starii de alerta.

- pentru reducerea costurilor suportate de populate se propune ca pana la sfar§itul anului 

2020, serviciile de cazare, restaurant §i transport in scopuri turistice sa fie scutite de taxa 

pe valoarea adaugata brut3;

- pentru anul 2020 ?i 2021 se propune ca statul sa susfina contravaloarea tichetelor de 

vacanpa acordate de oricare din angajatorii prevazufi la art. 3 din Legea nr.165/2018 in 

cuantum maximal de 1.450 lei/angajat;

- sprijinirea agenpilor turistice care au emis pachete turistice pana la instituirea starii de 

urgenfa pentru a amana returnarea sumelor incasate de la clienl:i phn instituirea unui 
sistem de vouchere prin care pachetele de servicii care nu au mai putut fi prestate sa fie 

reprogramate;

- stimularea investifiiior in domeniul turistic prin instituirea „Programuiui pentru 

modernizarea $1 dezvoltarea stafiunilor balneare, prin care se propune o suspnere 

financiara pentru astfel de investipi, care constaintr-un ajutor nerambursabil completat cu 

garantarea de catre stata unei parp din creditele pentru investipi.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.

Consiliul Economic p Social a transmls un aviz favorabil.
Comisia pentru munca, familie 5! protecpe sociala, Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de §anse, culte §i minoritap §i Comisia pentru transporturi §i 

infrastructure au transmis avize favorabile.
Prin adresele cu nr.XX/404/06.07.2020 $i nr.XXII/405/06.07.2020, Comisia 

economica, industrii ^i servicii $i Comisia de buget, finance, activitate bancara §i piafa de 

capital au solicitat Consiliului Concurenfei avizul in legatura cu prevederile cuprinse la 

artV alin.(5), (6) ?! (11) din textui propiinerii legislative. De asemenea, prin adresele 

comisiilor cu nr.XX/403/06.07.2020 5! nr.XXII/406/06.07.2020 a fost solicitata opinia 

Consiliului fiscal asupra prezentei inipative legislative.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanp ai 
Ministerului Finanfelor Publice.
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Membrii celor doua comisii au anaiizat propunerea legislativa, avizele primite si 

amendamentele depuse au hotarat, cu majoritatea voturilor senatoriior prezenfi, s§ 

adopte raport comun de admitere cu amendamente respinse cuprinse m-anexa-la 

prezentul raport comun.

Faj:a de cele prezentate, Comisia economica, industrii §i servicii §i Comisia de buget, 

Finance, activitate bancara §i piafa de capital supun Plenului Senatuiui pentru dezbatere ?! 

adoptare raportui comun de admitere cu amendamente respinse §i propunerea 

legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi supusa votului in conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(23 din Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.fl] din Constitupa Romaniei §i ale art.92 alin.[7), 

pct.l din Regulamentul Senatuiui, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edpite,

Senat'dr/Difniel ZAMFIR Senator Viorel ARCA$

Secretar, Secretar,

Senator Silvia 61NICA Senator f^omulus BULACU

3



Comisia economica, industrii si servicii
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^ de capital

Anexa ia Raportul comun nr, XX/434/28.07.2020
XXn/380/28.07.2020

AMENDAMENTE RESPINSE
Propunere legislativa privind instituirea unor masuri pentru stimularea activitafii reducerea efectelor crizei saiiitare in

sectorul de turism 
(L396/2020)

Nr. Propunere legislativa Text Amendament Motivare

1. Art. U. Dupa art. 11, se introduce un nou articol, art 
IP, cu urmatorul cuprins:

Amendament respins cu majoriCate de 
voturi

Art. IP - Prin derogare de la prevederiie art 
291, alin. [1) lit b. din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 688 din 10 
septenibrie 2015, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pentru veniturile 
realizate din comercializarea §i intermedierea 
pachetelor turistice se aplica cota redusa de 9% 
pentru anul 2021.

Autori: Antal Lorant, senator UDMR 
Tanczos Barna, senator UDMR
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2. Dupa art. 11^, se introduce un nou articol, 
art. IP, cu urmatorul cuprins:

Aceasta prevedere vine in sprijinul 
agenfiilor de turism, pentru a ajuta 
depa§irea acestui an pe care 1-au 
pierdut datorita neefectuarii zborurilor 
charter §i a circuitelor cultural, avand 
astfel posibilitatea de a se pregati 
pentru sezonul 2021.

Art. IP. - Prin derogare de la prevederiie art. 1 
alin. (1) din Ordonanja de urgenfa nr. 92/2020 
pentru instituirea unor masuri active de sprijin 
destinate angaj’atilor §i angaJatoriJor in 
contextul situa^iei epidemiologice determinate 
de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum §i pentru modificarea unor acte 
normative, publicata in Monitorul Oficial ai 
Romaniei, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, 
agenjiile de turism beneficiaza, pentru inca 6 
luni peste perioadei de trei luni prevazute in 
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020, de 
decontarea unei pard din salariu, suportata din 
bugetul
reprezentand 41,5% din salariul de baza brut 
corespunzator locului de munca ocupat, dar nu 
mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu 
brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu 
modificarile ulterioare.

asigurarilor pentru §omaj.
Amendament respins cu nmjoritate de 
voturi I

Autor; Antal Lorant, senator UDMR
3. Dupa art. IP, se introduce un nou articol, 

art. IP, cu urmatorul cuprins:
Amendament respins cu niajoritate de 
voturi

Art. IP. - Prin derogare de la prevederiie art. I 
alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 
pentru instituirea unor masuri active de sprijin 
destinate angajatilor si angajatorilor in
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contextui situatiei epidemiologice determinate 
de raspandirea coronavirusulut SARS-CoV-2, 
precum §i pentru modificarea unor acte 
normative, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 459 din 29 mai 2020, 
operatorii din turism beneficiaza. pentru inca 
6 luni peste perioadei de trei luni prevazute in 
Ordonanfa de urgenfa nr. 92/2020, de 
decontarea unei parti din salariu, suportata din 
bugetul
reprezentand 41,5% din saJariul de baza brut 
corespunzator locului de munca ocupat, dar nu 
mai mult de 41,5% din ca§tigul salarial media 
brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu 
modificarile ulterioare.

asigurSrilor pentru §oma},

Autori: Tanczos Barna, senator UDMR
______ Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR
Dupa art. V, se introduce un nou articol, art. 
VI, cu urmatorul cuprins:

4. Art. V. Se impune instituirea unuii mecanism 
de sprijinire al agenpiilor de turism, 
avand in vedere faptul ca, c'oduriie lor 
CAEN nu sunt eligible pentru IMM 
Invest, fiind astfel defavorizaipi.i
Amendament respins cu majoritatea de 
voturi

Art, - Se instituie o schema de ajutor specific 
pentru agenpiile de turism, care poate fi 
accesata pentru capital de lucru sau investipii 
cu o perioada de grapie de 12 luni ^i o dobanda 
rezonabila din anul II. Perioada de rambursare 
a creditului este de 5 ani. Elaborarea normelor 
cu privire la schema de ajutor revine 
ministerului de resort

Autor; Antal Lorant, senator UDMR
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