Către

Guvernul României
Domnului Prim-ministru Ludovic Orban

Stimate Domnule Prim-ministru,

În actualul context epidemiologic, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
consideră că prioritățile trebuie să fie sprijinirea oamenilor și a familiei, precum și
protejarea locurilor de muncă și limitarea efectelor negative ale pandemiei de
coronavirus asupra economiei și mediului de afaceri. Pentru abordarea situației specifice
în care ne găsim, apreciem că este nevoie de măsuri și reglementări curajoase, ferme și bine
țintite care să susțină categoriile de persoane fizice și juridice vulnerabile.
Regăsiți atașate poziția UDMR și propunerile de măsuri în domeniul economic și
social pentru contracararea efectelor pandemiei de coronavirus. Documentul este
rezultatul consultărilor largi pe care UDMR le-a inițiat și desfășurat cu specialiștii
domeniilor reglementate, mediul de afaceri, societate civilă, precum și reprezentanți ai
autorităților administrației publice locale și aleși ai comunității maghiare.
Vă rugăm să analizați, să dispuneți măsurile pe care le considerați necesare pentru
implementarea propunerilor atașate prezentei. Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de
lămuriri suplimentare pe care le considerați util a fi făcute.
Cu deosebită stimă,

Kelemen Hunor
președintele UDMR

Cluj-Napoca, 23 martie 2020

Poziție și recomandări ale UDMR
pentru abordarea consecințelor economice ale pandemiei de coronavirus
Pandemia de coronavirus a declanșat o criză majoră în domeniul sănătății publice, având drept
consecință instalarea în ritm rapid a unei crize economice și sociale. Printre numeroasele provocări
cu care ne confruntăm astăzi, cea mai importantă este gestionarea epidemiei de coronavirus Covid19, așadar redresarea stării sănătății populației; dar în același timp este esențială abordarea crizei
economice astfel încât impactul social negativ să poată fi atenuat.
Răspândirea epidemiei și, astfel, situația economică, se schimbă de la o oră la alta. Deși în prezent
nu dispunem de suficiente date statistice, se poate observa că Uniunea Europeană și România se
află în criză economică, iar o recesiune, chiar dacă din punct de vedere tehnic nu a fost declarată,
este iminentă. În al doilea trimestru al anului 2020, chiar și conform celui mai favorabil scenariu,
Produsul Intern Brut al țării noastre se va reduce cu un procent și jumătate. Conform unui scenariu
mai sumbru, declinul ar putea fi un multiplu al acestuia. Gestionarea cu succes a epidemiei de
Covid-19 ar însemna stabilizarea economică în cel de-al treilea trimestru și reluarea creșterii
economice în cel de-al patrulea. În scopul materializării acestui scenariu favorabil, avem nevoie de
toate resursele disponibile: fonduri externe rambursabile și nerambursabile, fonduri
guvernamentale, fonduri disponibile la nivelul sectorului privat - bănci și societăți comerciale.
Prioritățile UDMR sunt sprijinirea oamenilor și a familiilor, respectiv protejarea locurilor de
muncă prin utilizarea tuturor mijloacelor de gestionare a crizei economice în vederea minimizării
impactului social negativ. Încurajăm utilizarea coordonată a instrumentelor monetare, fiscale
și de stimulare economică. Considerăm că păstrarea locurilor de muncă este cea mai eficientă
formă de protecție socială. Sprijinirea de la bugetul de stat și din fondurile UE a funcționării
întreprinderilor are ca scop menținerea locurilor de muncă și, astfel, a stabilității sociale. UDMR
acordă o importanță majoră sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor
individuale și familiale afectate de criză.
Considerăm justificată și susținem declararea în România a stării de urgență pentru 30 de zile,
solicitând în același timp respectarea deplină a atribuțiilor de control ale Parlamentului. Starea de
urgență trebuie să servească exclusiv gestionării eficiente a stării de criză, excluzând orice
posibilitate de abuz, de restricționare nejustificată a drepturilor și libertăților fundamentale și a
drepturilor cetățenești.
Principalele obiective ale politicii monetare în perioada următoare sunt asigurarea lichidităților
necesare funcționării economiei și a stabilității cursului de schimb. Este esențială furnizarea de
lichidități atât populației pentru finanțarea nevoilor cotidiene ale oamenilor cât și economiei reale și
sistemului bancar. UDMR consideră important și solicită coordonarea măsurilor de politică
monetară adoptate de Banca Națională cu cele fiscal-bugetare ale Guvernului.
UDMR apreciază ca justă și absolut necesară reeșalonarea, respectiv restructurarea creditelor
acordate populației și firmelor în cazul în care debitorii se află în imposibilitatea de a-și achita ratele
din motive legate de pandemie sau de urmările acesteia.
UDMR insistă asupra faptului că instrumentele bugetare puse la dispoziție de Uniunea
Europeană ca răspuns la criza provocată de COVID-19 trebuie utilizate pe deplin. Din Fondul
de coeziune alocat pentru cadrul financiar-bugetar 2014-2020, pentru finanțarea de proiecte menite
să combată efectele crizei România are la dispoziție 491 de milioane de euro accesibile imediat,
urmate de alte 2,588 miliarde de euro. Solicităm ca selecția proiectelor să se realizeze în urma
consultărilor dintre Guvern și autoritățile administrației publice locale, respectiv a agențiilor de
dezvoltare. Comisia europeană a stabilit trei obiective, după cum urmează:
1. întărirea sistemelor de sănătate publică – dotarea spitalelor cu echipamente, asigurarea
dezinfectanților și a consumabilelor necesare, intervenții specifice pentru asigurarea sănătății
publice
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2. asigurarea lichidităților necesare IMM-urilor prin capitalizarea fondurilor de garantare, acordarea
de credite în condiții avantajoase, subvenții și garanții pentru obținerea acestora
3. sprijinirea pieței muncii – finanțarea formelor de angajare pe termen scurt, alte măsuri de
intervenție pe piața forței de muncă
De asemenea, fondurile europene nerambursabile trebuie reorientate înspre finanțarea
proiectelor de infrastructură importante pentru dezvoltarea regională și pentru comunitățile
locale. UDMR solicită Ministerului Fondurilor Europene și reprezentanților Guvernului să se
racordeze de urgență la dialogul instituționalizat inițiat de Comisia europeană, concomitent cu
demararea dialogului cu actorii mediului economic intern, astfel încât măsurile negociate la nivel
european să poată fi cât mai rapid și mai eficient implementate în plan național. Insistăm asupra
importanței continuării marilor investiții, cum ar fi cele derulate de Romgaz, SN CFR SA, CNAIR,
etc. De asemenea, se impune finanțarea proiectelor derulate de autoritățile administrației publice
locale.
Este nevoie urgentă de o rectificare bugetară adoptată imediat ce Parlamentul a încuviințat
măsura de instituire de stării de urgență. Considerăm vitală crearea unui Fond de Intervenție care
să fie alimentat din surse bugetare și din fonduri europene, iar în completare să ne bazăm pe
finanțare și din partea băncilor comerciale și a agenților economici care dispun de rezerve.
Deocamdată este greu de apreciat magnitudinea acestui fond, dar dacă luăm ca etalon costul crizei
economice din 2009, putem aprecia că la nivelul României pentru combaterea efectelor actualei
crize vom avea nevoie de 1,5% din PIB, însemnând circa 17 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro),
iar o parte ar putea fi acoperită din acest Fond de Intervenție.
Pentru a proteja locurile de muncă din cadrul IMM-urilor afectate de criză, aceste
întreprinderi trebuie sprijinite în mod deosebit. Posibile soluții ar fi reducerea programului de
lucru sau suportarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor pentru ”șomaj tehnic”, în acest sens
considerăm salutare noile reglementări în domeniu adoptate de Guvern. Subliniem însă că acestea
nu sunt suficiente, nu acoperă întreaga plajă a sectoarelor și ramurilor economiei care sunt deja
afectate sau care vor suferi pierderi ori își vor reduce activitatea. De asemenea, perioada de aplicare
este mult prea scurtă, chiar dacă luăm în calcul cel mai favorabil scenariu de evoluție a economiei.
În plus față de măsurile deja luate, propunem ca pentru acele firme care nu renunță la angajații lor
trebuie suspendată pe perioadă determinată plata contribuțiilor de asigurări sociale și a altor
contribuții obligatorii calculate pe fondul de salarii. Angajații concediați din cauza crizei economice
trebuie sprijiniți atât cu o indemnizație unică nerambursabilă cât și prin măsuri de reintegrare pe
piața muncii. Ministerul Finanțelor trebuie să se asigure că achită neîntârziat și integral obligațiile
față de firme (TVA, indemnizații pentru concedii medicale, alte datorii). Inițierea demersurilor
pentru majorarea plafoanelor impuse ajutoarelor de stat, în particular a celor de minimis.
Industria turistică - HORECA – va fi grav afectată de interdicțiile privind călătoriile, astfel că
veniturile operatorilor economici din acest sector vor înregistra o diminuare considerabilă. O soluție
unitară la nivelul industriei turistice este dificil de identificat din cauza diversității serviciilor
prestate direct, dar și indirect de prestatori de bunuri și servicii conexe și auxiliare. Obiectivele de
atins sunt menținerea unei proporții cât mai ridicate a angajaților din acest sector și compensarea
pierderilor de venituri.
Transportul reprezintă una dintre cea mai prejudiciată ramură a economiei, astfel că pentru firmele
care activează în acest domeniu trebuie elaborate măsuri de compensare a pierderilor de venituri și
de suportare a cheltuielilor cu șomajul tehnic al personalului angajat. Acordarea de ajutoare de stat
poate fi o soluție pentru plata salariilor în perioada crizei economice și pentru acoperirea pierderilor
transportatorilor autorizați care, deși în condiții mai stricte, încă derulează activități de transport
internațional.
Exportul - Trăim și muncim într-o lume globalizată, așadar mai devreme sau mai târziu toate
firmele vor resimiți efectele negative ale pandemiei. Sprijinirea firmelor exportatoare este esențială,
sprijin care poate fi acordat din Fondul de Intervenție. Este necesară majorarea capitalului social al
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FNGCIMM și al Eximbank, măsură destinată finanțării unui sistem elaborat în regim de urgență de
creditare în condiții avantajoase a exportatorilor, astfel încât aceștia să se poată menține pe piețele
pe care au pătruns.
În domeniul agriculturii, pe partea de producție, nu se resimt în mod direct efectele limitării
circulației persoanelor sau restricționării adunărilor publice. Chiar și așa, asigurarea unor materii și
materiale, iar ulterior desfacerea producției agricole trebuie asigurate. Pentru aceasta însă este
necesară asigurarea materiei prime, pentru care la rândul ei sunt indispensabile forța de muncă,
buna funcționare a transportului, plata subvențiilor la timp.
Toate măsurile pe care le propune UDMR ar trebui să alcătuiască un pachet coerent de
reglementări anti-criză și post-criză, cuprinse în cât mai puține acte normative și care să detalieze
derogările de la legislația în vigoare, măsurile de debirocratizare a procedurilor administrative, etc.
O avalanșă de ordonanțe și de hotărâri ale Executivului, respectiv ale organelor administrației
publice centrale, de modificări și completări haotice nu ar face decât să dezorienteze atât agenții
economici și populația cât și autoritățile care trebuie să le pună în aplicare.
În perspectiva perioadei post-criză, poate ar trebui pus în dezbatere un document de reflecție asupra
structurii și felului de economie pe care ni-l dorim – sustenabilă, prietenoasă cu mediul, circulară,
capabilă să răspundă rapid la crize și să își revină lesne după acestea, bazată pe cunoaștere, etc. – și
a domeniilor pe care urmează să le dezvoltăm. Recalibrarea economiei ne-ar permite pe de o parte
să înfruntăm mai ușor crize economice, naturale, epidemii și alte asemenea evenimente, iar pe de
altă parte să ne revenim mai repede și cu pierderi cât mai puține.
UDMR își îndeplinește cu responsabilitate obligațiile, atribuțiile de reprezentare publică și de
reprezentare politică – informarea permanentă și detaliată prin mijloace de comunicare în masă de
încredere și comunicarea oficială clară sunt esențiale în restabilirea unui climat general de
încredere. Buna guvernare, transparența procesului decizional și dialogul social permanent
reprezintă dintotdeauna obligații ale guvernanților, starea de urgență doar intensifică importanța
acestora. Combaterea fenomenului fake news trebuie să fie fermă, iar informarea corectă a
cetățenilor susține lupta împotriva crizei. UDMR transmite și va transmite informațiile sosite pe
canale oficiale acolo unde aceasta nu ajunge prea lesne. Dorim să fim parteneri activi într-o
comunicare eficientă și promptă în interesul tuturor, atât al comunității pe care o reprezentăm cât și
al întregii populații.
Anexa nr. 1
I. Măsuri pentru sprijinirea sectorului privat
a) Propunem crearea unui Fond de intervenție, din care să se acorde diferite forme de
subvenții și compensații firmelor care activează în ramurile vulnerabile ale economiei
naționale. Valoarea inițială ar putea fi de 10 miliarde de lei, urmând să fie realimentat pe
măsură ce motoarele economia repornesc și devin evidente pârghiile care vor asigura
redresare și creștere economică. Sursele Fondului de Intervenție vor fi
-surse bugetare
-fonduri europene
-instituții bancare
-agenți economici care au la dispoziție fonduri de rezervă și sunt dispuși ca în loc să
își repatrieze profiturile să le orienteze înspre investiții pe plan intern (construcții,
dotare cu echipamente, proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare, etc.)
Pentru constituirea acestui fond, ar trebui inventariate toate fondurile și rezervele de care
dispunem în bugetul consolidat, în societățile sau companiile cu capital de stat, inclusiv cele
bancare și nebancare, trecute în revistă instrumentele de care dispunem, inclusiv programele
de ajutoare de stat regionale sau de minimis în derulare în prezent pentru sprijinirea
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

economiei și reglementate altele noi, indispensabile în momentele de criză pe care le avem
de înfruntat.
Fondul de intervenție va trebui să asigure și sprijin post-criză pentru firme, îndeosebi IMMuri.
La ora actuală firmele de turism și cele din domeniul transporturilor sunt cele mai grav
afectate, dar pe lângă acestea vor urma și alte ramuri ale economiei, prin efectul de domino
sau ca urmare a măsurilor restrictive adoptate pe plan intern sau european. Activitatea
operatorilor economici din sectorul hotelier și al alimentației publice , vor rămâne de la o zi
la alta fără obiect de activitate, nu vor mai realiza venituri pentru acoperirea cheltuielilor
curente. Pentru sprijinirea și susținerea lor propunem suspendarea plății TVA și a
contribuțiilor de asigurări sociale pentru companiile care încetează activitatea pentru o
perioada ce depășește 15 zile. În vederea sprijinirii dezvoltării turismului intern, propunem
ca măsură de relansare a industriei în perioada post-criză dublarea valorii tichetelor de
valoare acordate angajaților în anii 2021 și 2020.
Scutirea de la plata tuturor contribuțiilor și impozitelor către bugetul de stat pentru
perioadele în care sistează parțial sau total activitatea economică – măsurile reglementate de
ordonanțele de urgență recent adoptate (nr. 29, respectiv 30) sunt insuficiente și acoperă o
perioadă mult prea scurtă. Ar trebui elaborat un mecanism interactiv de evidență a firmelor
care își reduc activitatea sau și-o suspendă, eventual prin registre electronice actualizate
permanent de către ANAF.
Angajații concediați de către firmele care își încetează activitatea (care declară și
demonstrează ca se află în incapacitate de plată) din cauza crizei și care nu îndeplinesc
condițiile privind stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj, să li
se acorde o indemnizație pe perioada crizei, suportată din fondul de șomaj. Ulterior, pe baza
unei analize caz cu caz se poate constata dacă aceste firme vor fi lichidate sau dacă
redresarea este posibilă, eventual apelând și la instrumentele Fondului de intervenție.
Firmele și persoanele fizice care desfășoară activități economice (PFA, II, IF) care deși nu
sunt favorizate de criza economică, totuși pot să își achite obligațiile fiscale la timp,
eventual dispun de rezerve care le permit să supraviețuiască acestei perioade de criză și care
astfel manifestă un comportament exemplar, ar trebui recompensate la finalul perioadei.
Revizuirea plafoanelor ajutoarelor de stat care pot fi acordate, mai ales a celor de minimis,
ținând cont de faptul că unii beneficiari din prezent nu se vor putea redresa fără
suplimentarea plafonului – de la 200 de mii de euro la 500 de mii.
Amânarea plăților reprezentând rate la împrumuturi bancare, rate de leasing și alte forme de
împrumuturi ale firmelor și ale persoanelor fizice care desfășoară activități economice până
la o dată ulterioară, UDMR propunând 1 ianuarie 2021. Amânarea la plată va presupune că
finanțatorii nu calculează și nu percep majorări de întârziere, dobânzi penalizatoare, etc.

II. Derularea proiectelor finanțate din fonduri comunitare
a) Propunem demararea imediată a negocierilor cu Comisia Europeană în vederea trecerii de la
regula n+3 la regula n+4 în cadrul contractelor de finanțare pe fonduri europene
b) Flexibilizarea contractelor de finanțare astfel încât agențiile de plăți să aibă posibilitatea
acordării unor noi termene pentru beneficiari
c) Majorarea imediată a bugetelor în cazul beneficiarilor publici cu un procent care să acopere
creșterile salariale din ultimii doi ani.
d) Majorarea ratei finanțării nerambursabile în cazul schemelor de finanțare pentru IMM-uri.
e) Redistribuirea imediată a sumelor necontractate și majorarea alocațiilor pentru măsurile
destinate susținerii IMM-urilor

5

III. Măsuri în domeniul agriculturii
a) Procedurile administrative privind subvențiile pe suprafață și alte tipuri de sprijin să fie posibile
online, iar plata acestora să se realizeze cu promptitudine,
b) Acordarea de credite subvenționate pentru capitalul de lucru necesar
c) Sprijinirea înființării sistemelor cooperative, care pot asigura recuperarea clientelei pierdute,
creșterea vânzărilor și continuitatea funcționării
d) Sprijinirea introducerii de tehnologii noi și a proceselor inovatoare în industria alimentară
e) Susținerea întreprinderilor familiale prin sprijinirea accesului lor pe piață prin intermediul
comerțului electronic
IV. Măsuri pentru stimularea activităților din sectorul construcțiilor
1. În domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții
- accelerarea procedurii de acordare a autorizațiilor de construire/desființare (de la emiterea
certificatului de urbanism până la emiterea autorizației propriu-zise)
- simplificarea procedurilor, inclusiv prin crearea posibilității de depunere a documentelor lor pe
suport electronic, obținerea avizelor și acordurilor în regim de urgență și de asemenea pe suport
electronic
2. Creditare
Agenții economici care au la dispoziție fonduri de rezervă, fonduri pentru investiții sau orice alte
surse similare și care le pot orienta înspre investiții, dezvoltare de capacități noi ș.a. să aibă acces la
credite în condiții avantajoase, cu garanție guvernamentală, în completarea surselor necesare
derulării investițiilor. Aceste firme vor trebui să își păstreze angajații pe perioada crizei.
Anexa 2
Propuneri cu privire la derogări de la prevederile unor legi cu caracter fiscal, cu aplicare pe
perioadă determinată
Principii:
- în cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care desfășoară activități economice:
termenele de plată pentru obligațiile fiscale– impozite, taxe și contribuții – se amână
pentru contribuabilii care se află în imposibilitatea achitării acestora sau care, în
ipoteza în care le-ar achita le-ar afecta fluxul de numerar și i-ar putea aduce în
imposibilitatea continuării activității
- contribuabilii persoane juridice care își pot achita obligațiile fiscale curente fără să le
fie afectată activitatea și optează pentru efectuarea plății, vor beneficia de bonificații
post-criză, stabilite prin hotărâre a Guvernului
- în cazul plății TVA, pentru plătitori se vor prevedea eșalonări la plata TVA restantă
pentru perioada de suspendare/amânare a plății
I. Derogări de la aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare
1. La art. 41 după alineatul (20) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
”(21) În anul 2020, termenele prevăzute la alin. (1) – (20) pentru plata impozitului pe profit aferente
anului fiscal 2019 și trimestrului I al anului 2020 se prelungește până la data de 25 octombrie 2020
sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
2. La art. 56 după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
”(6) În anul 2020, termenele de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferente
trimestrelor I și II se prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară,
stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
3. La art. 80 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

6

”(5) În anul 2020, termenul de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
realizate în perioada februarie – aprilie 2020 se prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau
până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu excepția plătitorilor prevăzuți la
art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare.”
4. La art. 146 după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul
cuprins:
” (12) În anul 2020, termenul de plată pentru contribuția de asigurări sociale aferentă veniturilor
din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada februarie – aprilie 2020 se prelungește până la
data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu
excepția plătitorilor prevăzuți la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare.”
5. La art. 168 după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul
cuprins:
” (11) În anul 2020, termenul de plată pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă
veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada februarie – aprilie 2020 se
prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a
Guvernului, cu excepția plătitorilor prevăzuți la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.”
6. La art. 2206 după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
”(8) În anul 2020, termenul de plată pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă
veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în perioada februarie – aprilie 2020 se
prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a
Guvernului, cu excepția plătitorilor prevăzuți la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.”
7. La art. 326 după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
”(8) Termenul de plată pentru taxa pe valoare adăugată datorată pentru perioada în februarie – iunie
2020 se prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin
hotărâre a Guvernului.”
8. La art. 462 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
”(7) În anul 2020, termenul de plată a impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice se
prelungește de la data de 31 martie până la data de 31 octombrie sau până la o dată ulterioară,
stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
9. La art. 467 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
”(7) În anul 2020, termenul de plată a impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice se
prelungește de la data de 31 martie până la data de 31 octombrie sau până la o dată ulterioară,
stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
10. La art. 472 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
”(7) În anul 2020, termenul de plată a impozitului pe mijlocul de transport datorat de persoanele
juridice se prelungește de la data de 31 martie până la data de 31 octombrie sau până la o dată
ulterioară, stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
II. Articolul 8 din Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se completează:
La art. 8 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
”(5) În anul 2020, plata impozitului specific datorat pentru primul semestru se efectuează până la
data de 25 octombrie sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a Guvernului.”
III. Articolul 45 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările și completările ulterioare
La art. 45 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
”(5) În anul 2020, termenele de plată ale redevențelor miniere aferente trimestrelor I și II se
prelungește până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită prin hotărâre a
Guvernului.”
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IV. Dispoziții finale și tranzitorii
(1) Plata sumelor reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale sau contribuția de
asigurări sociale de sănătate cuprinse în declarația unică pentru anul 2020 pentru contribuabilii care
obțin veniturile prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c)-d), f)-i) în sistem real sau pe baza normelor de
venit, după caz, se amână până la data de 25 octombrie 2020 sau până la o dată ulterioară, stabilită
prin hotărâre a Guvernului.
(2) Prevederile art. I-III și ale alin. (1) referitoare la prelungirea termenelor de plată a obligațiilor
fiscale se aplică implicit.
(3) Contribuabilii pot opta să nu beneficieze de termenele stabilite în prezenta lege și să își achite
obligațiile fiscale la termenele prevăzute pentru anul 2020.
(4) După data de 25 octombrie 2020 sau după data ulterioară stabilită prin hotărâre a Guvernului,
după caz, contribuabilii care și-au achitat obligațiile fiscale potrivit alin. (3) vor beneficia de
bonificații sub formă de reduceri de taxe, impozite și contribuții aplicate la obligațiile fiscale
ulterioare astfel încât în anul 2021 sumele achitate să se compenseze proporțional cu facilitățile de
care au beneficiat contribuabilii cărora li s-a aplicat prelungirea termenului de plată.
Anexa 3
Măsuri pentru susținerea unităților administrativ-teritoriale
a) Cheltuielile sociale – pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, pentru finanțarea
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, pentru plata drepturilor asistenților
personali ai persoanelor cu handicap sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu
handicap, pentru funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice, pentru plata personalului
neclerical – trebuie urgent evaluată capacitatea bugetelor locale, indiferent că sunt cele ale
consiliilor județene sau ale consiliilor locale municipale, comunale sau orășenești, de a le
achita la timp și integral, iar acolo unde apar sincope, cheltuielile să fie acoperite de la
bugetul de stat. Este de neconceput ca persoanelor aparținând unora dintre cele mai
vulnerabile grupuri ale societății să le fie amplificată situația oricum dificilă în care își duc
traiul
b) Acoperirea parțială – 50% - din bugetul de stat a pierderilor de venit generate de închiderea
forțată a unor entități culturale, sportive, finanțate sau aflate în subordinea administrațiilor
publice locale: teatre, cinematografe, muzee, baze sportive, stadioane, piscine, etc.
c) Reglementarea derulării investițiilor locale în funcție de sursa de finanțare (FEN, buget de
stat – PNDL sau alte ministere), asigurarea fondurilor necesare acolo unde investiția poate fi
continuată – vor fi astfel protejate și locuri de muncă la firmele furnizoare de materiale, la
cele care execută lucrările, etc.
d) Prorogarea intrării în vigoare a prevederilor art 361 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanism referitoare la înscrierea specialiștilor în Registrul
urbaniștilor din România (RUR) până la data de 1 iunie 2021.
Anexa 4
Propunere privind deservirea pacienților cu probleme stomatologice în timp de răspândire
SARS CoV2
Având în vedere expunerea foarte mare, aproape, cu certitudine a medicului stomatolog în timpul
intervenției medicale, închiderea tuturor cabinetelor de medicină stomatologică este o măsură binevenită.
Medicii stomatologi și personalul tehnic de specialitate sunt conștienți în continuare de faptul că fac
parte din personalul medical responsabil să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea
autorităților locale și naționale.
Urgențele medicale stomatologice trebuie organizate după cum urmează:
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În județele în care, în incinta spitalului județean de urgență există, conform legii,
serviciu de stomatologie în cadrul secției UPU-SMURD:
1) Cabinetul stomatologic din cadrul UPU-SMURD asigură asistența pacienților neizolați
și neconfirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 exclusiv, în regim de urgență 24/24 ore.
2) Pentru pacienții confirmați cu infecția SARS-CoV-2 se desemnează un al doilea
cabinet de medicină stomatologică din rândul cabinetelor de medicină stomatologică
școlară (școlile fiind închise) sau din rândul cabinetelor de stomatologie private, având
dotarea necesară asigurării tuturor tipurilor de intervenții care pot fi solicitate, și în care
se pot organiza, în condiții optime, circuitele medicale din punct de vedere
epidemiologic și organizatoric.
3) Pentru pacienții aflați în autoizolare, Comitetele Județene pentru Stare de Urgență,
împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cu comitetele de la nivelul
municipiilor, Colegiul Medicilor Stomatologi din județ desemnează un al treilea
cabinet de medicină stomatologică, din rândul cabinetelor stomatologice școlare sau
din cele private, în care, din punct de vedere al circuitelor, se poate organiza, în condiții
optime, această activitate.
4) Se desemnează un al patrulea cabinet de stomatologie, de rezervă pentru asigurarea
tratamentului stomatologic de urgență al pacienților neizolați și neconfirmați pozitiv cu
SARS-CoV-2 cu urgențe stomatologice. Acest cabinet va fi folosit numai în cazul în
care cabinetele stomatologice din cadrul UPU-SMURD nu pot fi folosite pentru pacienți
neinfectați, deoarece se pot transforma în cabinete infestate din incinta sau din curtea
spitalelor.
II.
În județele în care nu există în structura UPU-SMURD cabinet stomatologic funcțional
cu program de 24/24 ore:
1) Pentru pacienții neizolați și neconfirmați pozitiv cu SARS-CoV-2, cu urgențe
stomatologice uzuale se desemnează, la nivelul municipiului reședință de județ și,
opțional, la nivelul municipiilor, un cabinet de medicină stomatologică, cu necesarul
adecvat oricăror situații medicale specifice, într-un cabinet stomatologic școlar (școlile
fiind închise), care va deservi pacienții în regim de urgență, 24/24 ore.
2) Pentru pacienții confirmați cu infecția SARS-CoV-2 se desemnează un al doilea
cabinet de medicină stomatologică din rândul cabinetelor de medicină stomatologică
școlară (școlile fiind închise) sau din rândul cabinetelor stomatologice private, având
dotarea necesară asigurării tuturor tipurilor de intervenții care pot fi solicitate și în care
se pot organiza, în condiții optime, circuitele medicale din punct de vedere
epidemiologic și organizatoric.
3) Pentru pacienții aflați în autoizolare, Comitetele Județene pentru Stare de Urgență,
împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cu comitetele de la nivelul
municipiilor, Colegiul Medicilor Stomatologi din județ desemnează un al treilea
cabinet de medicină stomatologică, din rândul cabinetelor stomatologice școlare sau
din cele private, în care, din punct de vedere al circuitelor, se poate organiza, în condiții
optime, această activitate.
4) Se desemnează un al patrulea punct de lucru stomatologic, de rezervă pentru
tratamentul pacienților cu urgențe stomatologice. Acest cabinet va fi folosit numai în
cazul în care oricare dintre cabinetele desemnate pentru rezolvarea cazurilor nu poate fi
folosit din diferite motive epidemiologice sau organizatorice.
Comitetele județene și municipale pentru situații de urgență împreună cu Direcțiile de Sănătate
Publică Județene și cu Colegiile Medicilor Stomatologi Județene vor desemna din rândul membrilor
Colegiilor Medicilor Stomatologi Județene și Ordinul Asistenților Medicali medicii și asistenții
responsabili, conform reglementărilor și legilor existente în cunoștință de cauză.
I.
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