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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Ordonan^ei de Urgen^a a Guvemului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind 

unele masuri fiscal-bugetare $i pentru modificarea §ii completarea unor acte 

normative prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, nr.l332 din 31 decembrie 2020 (b409/16.09.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Ordonantei de 

Urgen(d a Guvemului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele masuri fiscal-bugetare §i 

pentru modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, publicata 

in Monitorul Oficial al Romdniei, nr. 1232 din 31 decembrie 2020 (b409/16.09.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedinta din data de 28.09.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:
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reprezentantii partii patronale, reprezentantii partii sindicale §i reprezentantii asociatiilor 

§i fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• chiar daca scutirea de TVA aplicata livrarilor pentru aceste tipuri de dispozitive 

medicale s-ar regasi intocmai in pretul de comercializare, reducerea de pret nu este una 

semnificativa astfel incat sa determine o cre§tere corespunzatoare de utilizare a ma§tilor cu gard 

inalt de protectie. in conditiile in care populatia utilizeaza preponderent ma§ti medicale simple 

tip I si tip II - fapt care ar reclama o eliminare a taxei §i pentru acestea. Altfel, s-ar crea o 

situatie discriminatorie si/sau ar fi stimulata achizitia de catre agentii economici a mastilor 

KN95/FFP2 fara o acoperire reala la nivelul consumatorului - pretul ridicat ar continua sa 

reprezinte un impediment pentru utilizarea in randul populatiei. Mai mult, avand in vedere ca 

foarte multe loturi de ma§ti din categoria KN95/FFP2 au fost depistate ca neconforme, 

eliminarea TVA ar putea incuraja punerea pe piata a unei cantitati semnificative de produse 

neconforme in scop speculativ.
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