
n temeiul art. 74 din Constituia României, repubticat, v Inaintm

spre dezbatere i adoptare proiectul de Lege privind instituirea unor

másuri pentru stimularea activitätii si reducerea efectelor crizei

sanitare In sectorul de turism.

n temeiul art. 111 din RegulamentuL Senatului, republicat, solicit
procedur de urgen.

Initiator I:
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Cätre,

_____

Biroul Permanent al Senatului
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Expunere de motive

referitor a propunerea legislative privind instituirea unor msuri pentru
stimularea activittii i reducerea efectelor crizei sanitare In sectorul de

turism

Sectorul “Hoteluri i restaurante” (HORECA), cod CAEN nr. 55-56, a fost si va
fi cel mai afectat de pandemia COVID-19, atât prin Inchiderea efectiv a
hotelurilor i restaurantelor pe perioada strii de urgen i a strii de alert,
cat i pe parcursul anului, când condiiile de distanare social vor reduce
capacitile de cazare i servire. Mai mult, criza economic din acest an va
afecta veniturile multor categorii de popuIaie, cu impact asupra diminurii
cererii, cu deosebire pentru zonele turistice mai puin solicitate, precum
staiunile balneare sau pentru perioadele de extrasezon. Caurmare, multe
societi din acest domeniu vor avea grave probleme Nnanciare, In absenta
unor msuri de susinere i compensare a pierderilor Inregistrate. Dei
sectorul asigur doar circa 2% din produsul intern brut, acesta are un effect
semnificativ de antrenare In economie, oferind support pentru activitatea de
transport, agricuItur i industria alimentar etc.

In primul trimestru, cand numai luna martie a fost afectat de starea de
urgen, volumul cifrei de afaceri din “hoteluri Si restaurante” s-a redus cu
7,l5%, din cauz c In luna martie s-a Inregistrat o scdere de 42,S% fa de
luna martie 2019. Dar dificulttile In acest sector au Inceput chiar de Ia
Inceputul anului, volumul cifrei de afaceri inregistrând reduceri de Ia o lun Ia
alta astfel Incât In luna martie cifra de afaceri era cu 5l,6% mai mici decât in
decembrie 2019.

In luna aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019, sosirile In structurile de
primire turistic cu funciuni de cazare au sczut cu 98,1%, ceea ce In fapt
exprim Inchiderea capacitilor de cazare pe perioada strii de urgen, cu
excepia celor utilizate pentru persoanele aflate In carantiná.

De aceea, indicele de utilizare a locurilor de cazare In luna aprflie 2020
a fost doar de 8,3% pe total structur de cazare turistic.

Tinând cont cä aceast situaie s-a prelungit prin starea de aIert i In
perioada mai-iunie, sectorul HORECA se aflä In imposibilitatea de a-si menine
viabilitatea In absena unor msuri de sprijin din partea statului.



Prin aceast iniiativ legislativ se propune un pachet complex de
msuri care are ca objective: (i) reducerea costurilor societtHor comerciale
prin amânarea pIii unor taxe i impozite; (ii) stimularea cererii turistice prin
susinerea direct i indirect a costurilor populatiel destinate acestui scop;
(iii) stimularea investitiilor.

Iniiativa legislativ propune, concomitent cu faciIitile acordate,
conditionalitti cu privire a mentinerea locurilor de munc i Ia stabilitatea
preurilor i tarifelor, astfel Incât efectul scontat al pachetului de msuri s flu
fie anulat prin comportamente neadecvate din partea unor ageni economici.

Pentru atingerea obiectivelor menionate prin iniiativa legislativ se
propun urmtoarele msuri:

1. Ealonarea pIii impozitului aferent veniturilor din salarii pe o
perioad de 3 luni dup Incetarea strii excepionale. Pentru societáile care
nu acceseaz facilitatea de eaIonare se acordá o bonificatie de lO% din
sumele pItite Ia termenul prevzut de lege.

2. Pentru reducerea costurilor suportate de populaie se propune ca
pân Ia sfâritul anului 2020, servicijle de cazare, restaurant i transport in
scopuri turistice s fie scutite de taxa pe valoarea adugat brut.

3. Pentru anul 2020 i 2021 se propune ca statul s susin
contravaloarea tichetelor de vacan acordate de oricare dintre angajatori, In
cuantum de maxim 1450 lei/angajat.

4. Sprijinirea ageniilor turistice care au emis pachete turistice pâná
a instituirea strii de urgen pentru a amâna returnarea sumelor Incasate de

Ia clieni prin instituirea unui sistem de vauchere prin care pachetele de servicii
care nu au mai putut fi prestate s fie reprogramate.

5. Stimularea investiiilor prin instituirea “Programului pentru
modernizarea i dezvoltarea statiunilor balneare, prin care se propune o
susinere financiar pebtru astfel de investiii, care constä Intr-un ajutor
nerambursabil completat cu garantarea de ctre stat a unel pri din creditele
pentru investitii.

Initiatori:
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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
privind instituirea unor mãsuri pentru stimularea activitãtii Si

reducerea efectelor crizei sanitare In sectorul de turism

Parlamentul României adopt prezenta lege:

Art. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat In Monitorul Oficial
al României Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modiicriIe
i completril ulterioare, se modific i se completeaza dup cum
urmeaz:

La articolul 80, dup aliniatul (4) se introduc trei noi aliniate,
aliniatul (5), (6) Si (7) Cu urmàtorul coninut:

“(5) Prin excepie de Ia prevederile aIm. (1), impozitul aferent
veniturilor din salarii i veniturile asimilate salariilor realizate pe
perioada stárii de urgen sau a strii de alert se pot ealona In rate
egale lunare, pe o perioad de 3 luni dup Incetarea strii
excepionale pentru urmtoarele activiti:
a) Cazarea In cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie
similar, inclusiv Inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
b) Serviciile de restaurant i catering;

(6) Pentru contribuabilii care nu acceseaz facilitatea de ealonare
prevázutá Ia aIm (5) se va acorda o bonificaie de lO% din sumele
plátite a termenul prevzut Ia aIm (1).
(7) FacilitiIe prevzute a aIm. (5) i aIm. (6) se aplic numai
contribuabililor care menin locurile de munc existente Ia Inceputul
stárii de urgen cal puin Inc 6 luni de Ia Incetarea strii de alert

Art.II
Prin derogare de a prevederile art 291, aIm. (3) literele d) i e) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat In Monitorul Oficial al
României Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificrile i
completárile ulterioare sunt scutite de taxa pe valoarea adugat Incepând
cu luna urmtoare intrrii In vigoare a prezentei legi i pân Ia data de 31
decembrie 2020 urmtoareIe prestári de servicil i/sau livrri de bunuri:

a) Cazarea In cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie
similar, inclusiv Inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

b) Serviciile de restaurant i catering, cu excepia buturilor alcoolice, altele
decât berea care se Incadreaz a codul NC 22 03 00 10;

c) Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu traciune
cu aburi pe linii Inguste In scop turistic sau de agrement;



d) Transportu de persoane utilizând instalatlile de transport pe cablu -

teIecabin, telegondol, telescaun, teleschi - In scop turistic sau de
agrement;

e) Transportul de persoane Cu vehicule Cu tractiune animal, folosite in scop
turistic sau de agrement;

f) Transportul de persoane cu ambarCatiuni folosite in SCOP turistiC sau de
ag rem ent;

g) Vânzarea serviCi br de Cabatorie, excursii, transport i cazare, Cu ridicata
sau amnuntuI, catre publicul larg i Clientibor ComerCiali de ageniile
turistiCe.

Art.III
ArtiColul 25 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de

valoare, publicat In Monitorul Official al României Partea I, nr. 599
din 13 julie 2018, CU modiffiCrile i completarile ulterioare, se
Completeaza CU dou noi alienate, respeCtiv aIm. (5) si (6) CU
UrmatorUl Cuprins:

“(5) Pentru anul 2020 si anUl 2021 statUl sUstine contravaloarea
tichetelor de vacan aCordate de oriCare din angajatorii prevzuti Ia
art. 3 In Cuantum maximal de 1450 lei/angajat, CU exceptia
angajailor CU Contracte individuale de UflC CU timp partial.

(6) Un angajat nu poate beneficia de tichete de vacant sustinute de stat
deCât de Ia un singur angajator.”

Art. IV
(1) Prin derogare de Ia prevederile art.13 aIm. (6) din Ordonanta
Guvernulul nr. 2/2018 privind paChetele de serviCii de Calatorie i servicnle
de Calatorie asoCiate, precum i pentru modifiCarea unor aCte normative,
publicat In Monitorul Official al Romniei Partea I, nr. 728 din 23 august
2018, Cu modifiCrile i Completarile ulterioare, pentru paChetele de serviCii
de Calatorie i serviCiile de Calatorie asoCiate Comercializate anterior i pe
perioada strii de urgen i strii de alert pentru anul 2020, suma
ContraCtuala se poate transforma In vauCher vaboriC pe care turistul II va
fobosi pentru aceleai servicii ContraCtate initial pân a data de 31
decembrie 2021, sau servicii turistice echivalente, inclusiv prin schimbarea
destinatiei initiale, Cu aCordul scris al clientului.
(2) Emiterea vaucherebor se face de catre agenia organizatoare a
pachetului de servicu turistiCe fär a solicita sume suplimentare.
(3) VauCherele nefolosite vor fi Compensate de Catre agenia
organizatoare a pachetului de servicii turistice, dup data de 31 decembrie
2021, prin returnarea sumebor avansate de client.

Art. V
(1) Pentru sprijinirea investitiibor In domeniul turistic, se instituie
Programul pentru modernizarea i dezvobtarea statiunibor balneare, având
ca obiect sustinerea financiará a mnvestitiibor publice i private din statiunile
balneare sau balneoclimaterice, sustmnere financiar care const Intr-un
ajutor nerambursabil cat i In garantarea de cätre stat a unei prti din
creditele pentru investitii.
(2) Sumele aferente Programului pentru modernizarea i dezvoltarea
statiunibor balneare, denumit In continuare Program, se utilizeaz exclusiv
pentru fmnantarea proiectebor de investitii pentru modernizarea i
dezvoltarea statiunibor balneare sau balneoclimaterice prevzute In
Hotrârea Guvernulul nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de
statiune baInear i baIneocbimateric pentru unele Iocalitái i areale care
dispun de factori naturali de cure, cu modificrile i compbetriIe ulterioare.



(3) Beneficiarii Programului stuni balneare sunt unitHe/subunitile
administrativ-teritoriale, denumite in continuare UAT si societtHe Infiintate
In conformitate Cu prevederile Legii societilor nr. 31/1990, repubIicat,
Cu modificrile Si completanie ulterioare.
(4) Prin Programul statiuni balneare se transfer fonduri publice
beneficiarilor uniti administrativ-teritoriale pentru finanarea integral a
categoriilor de investiii i cheltuieh stabilite prin hotárâre de guvern.
(5) Sustinerea financiar a investitiilor efectuate de societatile comerciale
consta intr-un ajutor nerambursabH acordat sub forma unei scheme de
ajutor de stat de minimis, cat i in garantarea de ctre stat a unei prti din
creditul utilizat de ctre societatea comercial pentru categoriile de cheltuieli
eUgibile stabilite prin hotrâre de guvern.
(6) Garantia acordat In nume Si cont stat este de maxim 50% din
valoarea creditutui contractat de investitor, excluzând dobânzile Si
comisloanele aferente. Garania se acord In condiii de pia i poate fi
acordat i pentru beneficiarii ajutorului de minimis.
(7) Societile care var beneficia de sprijin financiar prin Programul
staiuni balneare trebuie s demonstreze capacitatea de asigurare a
cofinanärii investitiel, Hind necesar ca acesta s nu fie in dificuttate, In
conformitate cu legislaia in vigoare.
(8) Profitul si continutul activittii in investitiile efectuate de ctre
beneficiarii Programului staiuni balneare vor fi meninute cel putin 10 ani
de Ia accesarea din acest program; in caz contrar, beneficiarii vor rambursa
integral sumele obtinute ca sprijin financiar.
(9) Lucrrile de reabilitare, modernizare si dezvoltare a unittiIor turistice
balneare respect prevederile tegislaiei In vigoare din domeniul
construciilor, al mediului i at sntäii publice, precum i al normelor de
functionare in domeniul turistic balnear.
(10) Investitlile si cheltuielile unittitor administrativ teritoriale finantate
integral prin acest program, criteriile de eligibilitate i procedurile de
aprobare i transfer a fondurilor de a bugetul de stat se var stabili prin
hotrâre a Guvernului in termen de 30 de zile de a intrarea In vigoare a
prezentei legi.
(11) Schema de ajutor de stat de minimis pentru beneficiarii Programului
se va constitui i operaionatiza prin hotrâre a Guvernului, In conformitate
cu prevederile Ordonantei de urgenä a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naionate in domeniul ajutorului de stat, precum i pentru
modificarea Si completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat Cu
modificri i comptetri prin Legea nr. 20/2015, cu modificrile si
completrile ulterioare.
(12) In termen de 45 de zile de Ia data intrrii in vigoare a prezentei legi,
Ministerul Finanelor publice va elabora normele cu privire a condiiile de
acordare a garaniilor, Ia plafoanele de garantare i Ia alocarea acestora, Ia
comisionul de gestiune a garantiei, a plata i recuperarea garaniei de stat,
care vor H aprobate prin hotrâre a Guvernutui,

Art.VI
De faciIitáiIe prevázute Ia art. I, H i III beneficiaz societäile
comerciale care nu Ii vor majora preuriIe i/sau tarifele serviciilor si
bunurilor Iivrate cu mai mutt de lO% faä de aceiai perioad a anului
precedent.
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