
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvernului______
privind unele masuri pentru acordarea de sprijin flnanciar pentru 

intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de 
alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata m contextui 

pandemiei COVID -19, precum si privind unele masuri flscale

Secfiunea a 2-a
Motivul emiteriiproiectului de act normativ

1. Descrierea situafiei actuate
Pandemia COVID-19 reprezinta un §oc major pentru economia globala, dar §i 

pentru economia na^ionala. In acest context, industria turistica, structurile de 
cazare, structurile de alimentatie, agentiile de turism, este printre cele mai afectate 
ramuri ale economiei nalionale.

Acest lucru a fost cauzat de restrictiile impuse de Guvemul Romaniei in timpul 
Starii de Urgenta si in timpul Starii de Alerta.
in baza Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/ 2020 privind instituirea starii 

de urgenta pe teritoriul Romaniei, a Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 
starii de alerta §i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta 
pe teritoriul Romaniei §i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 
§i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotararea Guvernului nr. 
553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data 
de 17 iulie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea §i eombaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotararea 
Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 16 august 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica 
pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19, Hotararea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe 
teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, preeum §i stabilirea 
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea 
starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombr4e-20^, 
precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru^^-|^^^\ 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotararea Guvemul(n^^^2()2ijf
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privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 
noiembrie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotararea 
Guvemului nr. 1065/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se 
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, au fost impuse restric^ii de flinctionare pentru operatorii economici 
care isi desfa§oara aetivitatea in domeniu, unita^ile de alimentatie publica, atat cele 
independente, cat si cele care funcfioneaza in cadrul unitatilor de cazare, restrietii 
ce au constat in suspendarea temporara incepand cu data instaurarii starii de urgenta 
a activitatii operatorilor economici, restrietii extinse pana la data de 31 august 2020 
pentru unitatile care functioneaza in spa^ii inchise. Masurile obligatorii impuse de 
autorita^ile competente au avut un impact negativ direct asupra intreprinderilor din 
sectorul de alimentatie publica, restaurante §i alte servicii de servire a mesei, ducand 
la suspendarea activitatii acestora din motive neimputabile lor si, in consecinta, la 
trimiterea personalului angajat in somaj tehnic.

Pe de alta parte, in cazul specific al structurilor de cazare si al agen^iilor de 
turism, a fost vorba de o reducere inerenta a cererii ca efect direct al pandemiei, 
pierderile intreprinderilor in cauza fiind determinate, pentru perioada mentionata, 
de restrictiile administrative impuse prin Ordonanta Militara nr. 2/2020 privind 
masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu completarile ulterioare, §i a actelor 
subseevente, dar si de scaderea cererii datorate reticentei de a calatori.

Turismul este un sector important al economici na^ionale. Conform unui studiu 
realizat de catre asociatiile patronale din turism, pe baza situa^iilor fmanciare 
depuse la Agenfia Nationals de Administrare Fiscalapentru anul 2019, se estimeaza 
ca impactul industriei turistice HORECA la formarea PIB este de 5,07%, 3,42% 
impact financiar direct - valoare adaugata; 0,91% impact social - salarii angajati si 
aport consum; 0,74% impact financiar indirect - furnizori §i investitii.

Conform datelor statistice oficiale, fiimizate de Institutul National de Statistica, 
numarul total de innoptari, romani §i strain!, in structurile de primire turistica a 
sc^ut la jumatate in perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceea§i 
perioada din anul precedent, iar innoptarile turistilor strain! au scazut cu 
aproximativ 80%. Scaderea circulatiei turistice a avut repercusiuni si asupra 
volumului de activitate, respectiv asupra cifrei de afaceri,

Analizand datele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind ciffa de 
afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constata 
urmatoarele:

a) in privinta structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 
36,8%. Cei mai afectati au fost marii contribuabili, -64,8%, urmafi de 
contribuabilii mijlocii, -48,4% §i de cei mici, -36,8%;

b) in privinfa structurilor de alimentatie, s-a constatat o reducere a cifrei de 
afaceri cu 33,5%. Cei mai afectati au fost contribuabilii mijlg£ji,_340,5%, 
urmati de contribuabilii mici, -32,2% si de cei mari, -21
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c) in privinta agen|iilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 
60,5%. Cei mai afectati au fost contribuabilii mari, -71,4%, urmati de cei 
mijlocii, 62,8% si de cei mici, 51,6%.

Totodata, operatori economici din turism angajeaza un nUmar mare din forta de 
munca activa a Romaniei prin contractele individuale de munca incheiate 4,2% din 
numarul de salariati, decembrie 2019, conform datelor Institutului National de 
Statistica, astfel incat nevoia de sprijin a acestora prin ajutoare de stat este o cerinta 
reala cu un impact mare asupra echilibrelor macroeconomice ale Romaniei.

in aceste conditii, adoptarea unor masuri de natura economica de catre statele 
membre ale Uniunii Europene reprezinta actiuni esentiale pentru a atenua aceste 
efecte negative asupra economiei. Astfel, scopul prezentei scheme de ajutor de stat 
este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, 
structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii de turism, prin acordarea unui 
ajutor nerambursabil care acopera o parte din pierderea din cifra de afaceri aferenta 
perioadei in care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectata de 
primul val al pandemiei COVID-19.

Masurile de sprijin propuse influenteaza direct capacitatea operationala a 
intreprinderilor din acest sector de a-§i mentine si relua activitatile pe o piata de 
consum grav afectata de pandemia COVID-19, iar prin neluarea acestor masuri de 
sprijin, intreprinderile se pot confrunta cu grave dificultati in desfa§urarea 
activitatilor curente §i cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar si 
asupra cresterii ratei somajului in Romania.

Scopul masurilor de sprijin este sa asigure continuitatea activitatii operatorilor 
economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii 
de turism, grav afectati de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin 
imbunatatirea accesului la lichiditati, pentru a-i ajuta sa isi continue activitatea §i sa 
pastreze locurile de munca.

Prezenta schema de ajutor se adreseaza intreprinderilor din industria ospitalitatii, 
structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii de turism, afectate de efectele 
pandemiei in perioada martie-iunie 2020.

Prezenta schema de ajutor de stat stimuleaza supravie^uirea §i relansarea acestui 
sector prin:

a) salvarea de la faliment a unui numar important de actori economici din sector 
§i salvarea locurilor de munca generate de ace§tia. Intrarea acestora in faliment 
ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicatii economice 
la nivel national;

b) stimularea intreprinderilor din acest sector sa mentina activitatea pentru o 
perioada de minim 6 luni.

In contextul celui de-al doilea val al pandemiei, in care deja au fost aplicate noi 
restric|ii si probabil vor mai urma altele, se impune adoptarea de urgenta a masurilor 
de sprijin pentru continuarea si restartarea activitatilor economice in acest sector, 

Tinand cont de faptul ca sprijinirea intreprinderilor reprezinta o prioritate a 
I programului de relansare economica al Guvemului Romaniei,
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In conditiile in care acest sector are o contributie importanta la cresterea 
economica na|ionala si crearea de locuri de munca, sens in care acestea trebuie sa 
beneficieze din partea statului de politici publice care vizeaza printre altele 
imbunatatirea accesului la finan^are,

Luand in considerare faptul ca este necesara implementarea unei masuri de sprijin 
pana la expirarea termenului limita prevazut in Comunicarea Comisiei Europene - 
Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in 
contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/CE 91 I/Ol), cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv 30 iunie 2021,

Tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, ar 
putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a incetarii activitatii unor operator! 
economic!,

A

Intrucat neadoptarea unor masuri in regim de urgenta pentru intreprinderile din 
acest sector ar conduce la intarzierea relansarii economice,

Avand in vedere ca notificarea actului normativ adoptat conduce la emiterea mai 
rapida a deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, aspect necesar pentru 
acordarea ajutorului de stat,

Avand in vedere necesitatea de a asigura resurse financiare suplimentare 
contribuabililor care intra in sfera impozitului specific unor activitali prin reducerea 
sarcinii fiscale privind impozitul specific,

Tinand cont de faptul ca, in continuare, o mare parte dintre activitatile din sfera 
impozitului specific unor activitali nu pot fi desfa§urate, sau nu se desfasoara in 
condifii de profitabilitate,

Avand in atenfie necesitatea adoptarii unor instrumente care sa protejeze mediul 
de afaceri §i sistemul economic, in contextul in care, prin masurile impuse de 
autoritaii, in contextul pandemiei SARS-CoV-2, sectoral turismului este unul dintre 
cele mai grav afectate,

Tinand seama de faptul ca nepromovarea acestor reglementari ar avea consecinie 
negative, in sensul ca ar conduce la scaderea numarului operatorilor din sfera 
impozitului specific din circuital economic, precum §i a locurilor de munca create 
de ace§tia si o lipsa brusca sau indisponibilitate de lichiditate poate antrena chiar 
insolvabilitatea operatorilor din pia^a, cu efecte grave asupra mediului de afaceri §i 
implicit asupra veniturilor statului;

Consideram ca reglementarea scutirii la plata impozitului specific unor activitati 
pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2021 reprezinta o masura necesara, a carei 
reglementare nu poate fi amanata.

Dat fiind faptul ca aspectele indicate vizeaza interesul public si constituie o 
situa^ie extraordinary, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea 
de masuri imediate prin ordonanta de urgenta.

2. Schimbari preconizate
Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra 

operatorilor economiei din sectoral turistic (structuri de cazare, stmeturi de
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alimenta^ie, agentii de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat 
acoperirii pai^iale a pierderii din cifra de afaceri sau mlaj, in cazul agen|iilor de 
turism, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019, in cuantum de 20%, pentru 
urmatoarele tipuri de emiten^i, inregistraii in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei:
a) agentii de turism licentiate care desfasoara activitaii conform codurilor CAEN
7911,7912,7990 ’ _ ________ _
b) structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate, care desfa§oara 
activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
c) structuri de alimentatie inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, care 
desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Masurile de sprijin propose influenteaza direct capacitatea operationala a 
intreprinderilor din acest sector de a-§i mentine §i relua activitatile pe o piata de 
consum grav afectata de criza COVID-19, iar prin neluarea acestor masuri de sprijin, 
intreprinderile se pot confrunta cu grave dificultati in desfa§urarea activitatilor 
curente §i cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat, dar §i asupra cre§terii 
ratei §omajului in Romania.

Scopul masurilor de sprijin este sa asigure continuitatea activitafii operatorilor 
economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentatie, agentii 
de turism, grav afectafi de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin 
imbunatatirea accesului la lichiditati, pentru a-i ajuta sa isi continue activitatea si sa 
pastreze locurile de munca.

Durata schemei de ajutor de stat este de la data adoptarii sale pana la 30 iunie 
2021, piata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata in 30 de zile, de la 
semnarea contractului de finantare.

Schema de ajutor de stat intra in vigoare dupa comunicarea, de catre Comisia 
Europeans, a deciziei de autorizare.

Valabilitatea schemei de ajutor de stat poate fi prelungita doar dupa obfinerea 
aprobarii din partea Comisiei Europene.

Ajutoarele de stat acordate in cadrul prezentei scheme vor fi cumulate cu toate 
ajutoarele de stat acordate in baza Comunicarii Comisiei - cadru temporar pentru 
masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de 
covid-19 §i se supun limitelor de cumul stabilite in cadrul capitolului 3.1 al aceleia§i 
comunicari a comisiei.

Reglementarea scutirii la piata impozitului specific unor activitati pentru 
perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 reprezinta o masura necesara, a carei 
reglementare nu poate fi amanata.

3. Alte informatii
Nu este cazul.

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic alproiectului de act normativ
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1. Impact macro-economic: Se estimeaza ca prin ajutoarele fmanciare acordate se 
va contribui la salvarea de la faliment a industriei ospitalitatii din Romania, la 
pastrarea §i ulterior la cre§terea num^ului de locuri de munca din aceasta industrie. 
Salvarea acestor intreprinderi va contribui, de asemenea, la relansarea turismului 
romanesc dupa aceasta perioada de criza, contribuind pentru anii urmatori la 
cregterea incasarilor la bugetul statului ?i bugetul asigurarilor sociale.___________
l^'l. Impactul asupra mediului concurenfial §i domeniului ajutoarelor de stat: 
Prin corelarea masurilor adoptate cu cele prevazute in Comunicarea Comisiei 
privind Cadrul temporar in materie de ajutor de stat in contextul pandemiei COVID 
19 se asigura compatibilitatea masurilor de ajutor de stat avute in vedere cu legisla^ia 
europeanain domeniu. Totodata, aceste masuri se vor acorda dupa ob^inerea deciziei 
de aprobare din partea C.E. ■ 
2. Impact asupra mediului de afaceri:
Proiectul de act normativ va avea impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin 
facilitarea accesului la finantare al intreprinderilor din industria ospitalitatii.
2"'I. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de normativ nu se refera la acest subiect.
2''2. Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii
Proiectul de normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social:
Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului:
Proiectul de normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informafii:
Nu este cazul.

Secpunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atdtpe termen scurt, pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

- mil. lei -
Media

Indicatori Anul
curent

pe2021 2022 2023 4 ani
1 2 3 54 6 7

1) Modiflcari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe venituri din 
salarii
(ii) impozit pe profit
b) bugete locale:
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(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
(i) contributii de asigurari
2) Modificari ale cheltuielilor
bugetare,_plus/minus,_din
care:
a) buget de stat, din acestea:
i) cheltuieli de personal
ii) bunuri servicii
3) bugete locale:
i) cheltuieli de personal
ii) bunuri servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
3)Impact 
plus/minus, din care:

financiar, -2.435,15

a) buget de stat -2.435,15
b) bugete locale
4)Propuneri 
acoperirea 
cheltuielilor bugetare

pentru
cre§terii

5) Propuneri pentru a 
compensa
veniturilor bugetare

reducerea

6) Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor

$i/sauveniturilor 
cheltuielilor bugetare
7) Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei tn vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor de act normativ: 
a. Acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act normativ:
Nu este cazul
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b. acte normative ce urmeaza a fl elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii.
Ordin al Ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului privind aprobarea 
Ghidul de implementare.  
1^1. Compatibilitatea proiectului de normativ cu legislafia in domeniul 
achizitiilor publice.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla^ia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Cur^ii de Justitie a Uniunii Europene:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative $i/sau documente internafionale din care decurg 
angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organiza^iile neguvernamentale, 
institute de cercetare $i alte organisme implicate:
Au fost consultati reprezentanti ai industriei (HORA, FPTR, FIHR, ANAT, OPTBR, 
ANTREC)
2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu care a avut loc consultarea precum 
§ii a modului in care activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ
Sunt asociatiile reprezentative ale industriei turistice; HORA este Organiza^ia 
Patronala a Hotelurilor §i Restaurantelor, FPTR este Federatia Patronatelor din 
Turismul Romanesc, FIHR este Federatia Industriei Hoteliere din Romania, ANAT 
este Asociatia Agentiilor de Turism din Romania, OPTBR este Organizatia 
Patronala a Turismului Balnear din Romania, iar ANTREC este Asociatia Nationals 
de Turism Rural, Ecologic si Cultural
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in 
situafia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor 
autoritati, in condiiiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administrafiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative:
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.:
5. Informaiii privind avizarea de catre: _______.
a) Consiliul Legislativ - Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 1294/2020
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social - Consiliul Economic si Social a transmis punctul 
de vedere prin adresa nr.12728/2020.
d) Consiliul Concurentei - Consiliul Concurentei a transmis adresa nr.16536/2020.
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii:
Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ:
Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul wvyw.economie.gov.ro in data de 4 
decembrie 2020, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare.
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
in urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra 
sanatafii $i securitafii cetafenilor sau diversita^ii biologice:
Nu este cazul.
3. Alte informafii:
Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

l.Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice centrale §i/sau locale * infirnfarea unor noi 
organisme sau extinderea competenfelor institufiilor existente.
Nu este cazul
2. Alte informafii:
Nu au fost identificate
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan^ei de urgen|:a a Guvemului privind unele masuri pentru acordarea de sprijin 
financial pentru mtreprinderile din domeniul turisimului, structuri de cazare, structuri 
de alimentatie §i ageritii de turism, a caror activitate a Lost afectata in contextul 
pandemiei COVI0 19, pe care il supunem Parlamentului spre addptare.
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