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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,        13.10.2020  

Nr.4c-2/882 

 

PLx. 523/2020 

 

 

RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri pentru  

stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare  

în sectorul de turism 



 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci  şi Comisia pentru 

industrii și servicii fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și 

reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, 

în condițiile articolului 75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată, 

în ședința din data de 2 septembrie 2020.   

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, şi ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, avizul favorabil 

al Comisiei pentru muncă şi protecție socială, avizul favorabil al Consiliului 

Economic și Social, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului.  

Conform expunerii de motive prin inițiativa legislativă „se propune un 

pachet complex de măsuri care are ca obiective: (i) reducerea costurilor societăților 

comerciale prin amânarea plății unor taxe şi impozite, (ii) stimularea cererii turistice 

prin susținerea directă şi indirectă a costurilor populației destinate acestui scop;     

(iii) stimularea investițiilor” 

valentina.rotaru
New Stamp
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În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința online din data de  13 octombrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 

deputați din totalul de 27 membri. 

În urma dezbaterii online a proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți au hotărât, cu majoritate  de voturi, să transmită Comisiei pentru 

industrii și servicii, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind 

instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei 

sanitare în sectorul de turism cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

     

PREŞEDINTE, 

 

George – Gabriel VIŞAN 

 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA  

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.   Titlul legii: 

LEGE

privind instituirea unor măsuri 

pentru stimularea activității şi 

reducerea efectelor crizei sanitare în 

sectorul de turism 

Nemodificat   

2.   Art.I.- Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, publicată în Monitorul 

Oficial al României Partea I, nr.688 

din 10 septembrie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

Nemodificat   

3.  Art. 25: Cheltuieli 

(3) Următoarele cheltuieli au 

deductibilitate limitată: 

c) cheltuielile reprezentând tichetele 

de masă şi vouchere de vacanţă 

acordate de angajatori, potrivit legii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 80, după alineatul (4) 

se introduc trei noi alineate, alin.(5) 

- (7) cu următorul cuprins: 

1. La articolul 25 alineatul (3), lit. c) 

se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„c) cheltuielile reprezentând tichetele 

de masa și vouchere de vacanță 

acordate de angajatori, potrivit legii. 

Cheltuielile cu voucherele de 

vacanță, în limita a 1.450 

lei/an/salariat, se scad din impozitul 

pe profit datorat. Sumele care nu 

sunt scăzute din impozitul pe profit, 

potrivit prevederilor prezentei 

litere, se reportează în următorii 7 

ani consecutivi. Recuperarea acestor 

În vederea aplicabilității 

propunerilor de mai sus de 

modificare a Ordonanței 

de urgență nr.8/2009 

referitoare la deducerea 

sumei de  până la 1.450 

lei/an/salariat din 

impozitul pe profit, 

impozitul pe venit în cazul 

microîntreprinderilor și din 

impozitul specific în cazul 

persoanelor juridice 

române care desfășoară 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sume se va efectua în ordinea 

înregistrării acestora, în aceleaşi 

condiţii, la fiecare termen de plată a 

impozitului pe profit.” 

 

2. La articolul 56, după alineatul 

(17) se introduc două noi alineate, 

alineatele (18) și (19), cu următorul 

cuprins: 

  (18) Microîntreprinderile care 

efectuează cheltuieli cu voucherele 

de vacanță potrivit prevederilor 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, 

aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 94/2014,  cu 

modificările și completările 

ulterioare, scad sumele aferente 

voucherelor de vacanță acordate 

salariaților, în limita a 1.450 

lei/an/salariat  din impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor 

datorat pentru trimestrul în care au 

înregistrat cheltuielile respective. 

(19) Sumele care nu sunt scăzute 

potrivit prevederilor alin. (18) din 

impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat se 

reportează în trimestrele 

următoare, pe o perioada de 28 de 

trimestre consecutive. Scăderea 

acestor sume din impozitul pe 

activități corespunzătoare 

codurilor CAEN: 5510 - 

"Hoteluri și alte facilități 

de cazare similare", 5520 - 

"Facilități de cazare pentru 

vacanțe și perioade de 

scurtă durată", 5530 - 

"Parcuri pentru rulote, 

campinguri și tabere", 

5590 - "Alte servicii de 

cazare", 5610 - 

"Restaurante", 5621 - 

"Activități de alimentație 

(catering) pentru 

evenimente", 5629 - "Alte 

servicii de alimentație 

n.c.a.", 5630 - "Baruri și 

alte activități de servire a 

băuturilor" este necesară și 

modificarea prevederilor 

corelate din Codul fiscal și 

Legea 170/2016 privind 

impozitul specific unor 

activități în caz contrar, 

această facilitate nu se va 

putea aplica. 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veniturile microîntreprinderilor 

datorat, în următoarele 28 de 

trimestre consecutive, se efectuează 

în ordinea înregistrării acestora, în 

aceleași condiții, la fiecare termen 

de plată a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor.” 

 

Autori:  

deputat Dobre Mircea – Titus - 

PRO Romania 

deputat Pau Adrian - PRO Romania 
4.  Art. 80: Termenul de plată a impozitului 

(1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate 

salariilor au obligaţia de a calcula şi de a 

reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei 

luni la data efectuării plăţii acestor venituri, 

precum şi de a-l plăti la bugetul de stat până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare celei 

pentru care se plătesc aceste venituri. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 

impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, 

calculat şi reţinut la data efectuării plăţii 

acestor venituri, se plăteşte, până la data de 25 

inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru 

care se datorează, de către următorii plătitori 

de venituri din salarii şi venituri asimilate 

salariilor: 

a)asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop 

patrimonial, persoane juridice; 

b)persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 

venituri totale de până la 100.000 euro şi au 

avut un număr mediu de până la 3 salariaţi 

exclusiv; 

c)persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

veniturile microîntreprinderilor care, în anul 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

anterior, au avut un număr mediu de până la 3 

salariaţi exclusiv; 

d)persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 

individuale, precum şi persoanele fizice care 

exercită profesii liberale şi asocierile fără 

personalitate juridică constituite între persoane 

fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea 

de a încheia contracte individuale de muncă în 

calitate de angajator, care au, potrivit legii, 

personal angajat pe bază de contract 

individual de muncă. 

(3)Numărul mediu de salariaţi şi veniturile 

totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 147 

alin. (6) şi (7). 

(4)În cazul instituţiilor publice, plătitori de 

salarii şi de venituri asimilate, sunt aplicabile 

prevederile alin. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 80, după alineatul (4) 

se introduc trei noi alineate, alin.(5) 

- (7) cu următorul cuprins: 
„(5) Prin excepţie de la prevederile 

alin.(l), impozitul aferent veniturilor 

din salarii şi veniturile asimilate 

salariilor realizate pe perioada stării de 

urgenţă sau a stării de alertă se pot 

eşalona în rate egale lunare, pe o 

perioadă de 3 luni după încetarea stării 

excepţionale pentru următoarele 

activităţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nemodificat  

 

 

  

  a) cazarea în cadrul sectorului hotelier 

sau al sectoarelor cu funcţie similară, 

inclusiv închirierea terenurilor 

amenajate pentru camping; 

a) Nemodificat   

  b) serviciile de restaurant şi catering. b) Nemodificat   

  (6) Pentru contribuabilii care nu 

accesează facilitatea de eşalonare 

prevăzută la alin.(5) se va acorda o 

bonificaţie de 10% din sumele plătite 

la termenul prevăzut la alin.(l). 

(6) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

  (7) Facilităţile prevăzute la alin.(5) şi 

(6) se aplică numai contribuabililor 

care menţin locurile de muncă 

existente la începutul stării de urgentă 

cel puţin încă 6 luni de la încetarea 

stării de alertă. 

(7) Nemodificat   

5.  Art. 291: Cotele 

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra 

bazei de impozitare pentru 

următoarele livrări de bunuri şi 

prestări de servicii: 

 

Art.II.- Prin derogare de la 

prevederile art.291 alin.(3) lit. d) şi e) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial 

al României Partea I, nr.688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare sunt scutite de 

taxa pe valoarea adăugată începând cu 

luna următoare intrării în vigoare a 

prezentei legi şi până la data de 31 

decembrie 2020 următoarele prestări 

de servicii şi/sau livrări de bunuri: 

Art.II.- Prin derogare de la 

prevederile art.291 alin.(3) lit. d), e), 

g) şi j) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare sunt scutite de 

taxa pe valoarea adăugată începând cu 

luna următoare intrării în vigoare a 

prezentei legi şi până la data de 31 

decembrie 2020 următoarele prestări 

de servicii şi/sau livrări de bunuri: 

Tehnică legislativă 

 d) cazarea în cadrul sectorului hotelier 

sau al sectoarelor cu funcţie similară, 

inclusiv închirierea terenurilor 

amenajate pentru camping; 

 

a) cazarea în cadrul sectorului hotelier 

sau al sectoarelor cu funcţie similară, 

inclusiv închirierea terenurilor 

amenajate pentru camping; 

a) Nemodificat   

 e) serviciile de restaurant şi de 

catering, cu excepţia băuturilor 

alcoolice, altele decât berea care se 

încadrează la codul NC 22 03 00 10; 

b) serviciile de restaurant şi catering, 

cu excepţia băuturilor alcoolice, altele 

decât berea care se încadrează la codul 

NC 22 03 00 10; 

b) Nemodificat   

 g)transportul de persoane cu trenurile 

sau vehiculele istorice cu tracţiune cu 

aburi pe linii înguste în scop turistic 

sau de agrement; 

c) transportul de persoane cu trenurile 

sau vehiculele istorice cu tracţiune cu 

aburi pe linii înguste în scop turistic 

sau de agrement; 

c) Nemodificat   

 transportul de persoane utilizând 

instalaţiile de transport pe cablu - 
d) transportul de persoane utilizând 

instalaţiile de transport pe cablu - 

d) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

telecabină, telegondolă, telescaun, 

teleschi - în scop turistic sau de 

agrement; 

telecabină, telegondolă, telescaun, 

teleschi - în scop turistic sau de 

agrement; 

 i)transportul de persoane cu vehicule 

cu tracţiune animală, folosite în scop 

turistic sau de agrement; 

e) transportul de persoane cu vehicule 

cu tracţiune animală, folosite în scop 

turistic sau de agrement; 

e) Nemodificat   

 j)transportul de persoane cu 

ambarcaţiuni folosite în scop turistic 

sau de agrement. 

f) transportul de persoane cu 

ambarcaţiuni folosite în scop turistic 

sau de agrement; 

f) Nemodificat   

  g) vânzarea serviciilor de călătorie, 

excursii, transport şi cazare, cu 

ridicata sau amănuntul, către publicul 

larg şi clienţilor comerciali de 

agenţiile turistice. 

g) vânzarea serviciilor de călătorie, 

excursii, transport şi cazare, cu 

ridicata sau amănuntul, către publicul 

larg şi clienţilor comerciali de către 

agenţiile turistice. 

 

6.  Art. 25. - (1) Valoarea nominală permisă 

pentru un voucher de vacanţă pe suport hârtie 

este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 

lei. 

(2)Voucherul de vacanţă are perioada de 

valabilitate de un an de la data emiterii, fără a 

se înţelege că aceasta este perioada de 

valabilitate a suportului electronic, în cazul în 

care voucherul a fost emis pe acest tip de 

suport. 

(3) Se interzice unităţii afiliate acordarea unui 

rest de bani la voucherul de vacanţă. 

(4) Contravaloarea serviciilor turistice prestate 

de către unităţile afiliate peste valoarea 

voucherelor de vacanţă se suportă de către 

angajat, titular al voucherelor de vacanţă. 

Art.III.- La articolul 25 din Legea nr. 

165/2018 privind acordarea biletelor 

de valoare, publicată în Monitorul 

Oficial al României Partea I, nr.599 

din 13 iulie 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

completează cu două noi alineate, 

respectiv alin.(5) şi (6) cu următorul 

cuprins: 

1. Art.III.- Legea nr. 165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 599 din 13 

iulie 2018, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifica 

si se completează după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 25, după alineatul (4) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (5 ) şi (6), cu următorul 

cuprins: 

Tehnică legislativă 

7.   „(5) Pentru anul 2020 şi anul 2021 

statul susţine contravaloarea tichetelor 

de vacanţă acordate de oricare din 

angajatorii prevăzuţi la art.3 în 

cuantum maximal de 1450 lei/angajat, 

cu excepţia angajaţilor cu contracte 

„(5) Pentru anul 2020 şi anul 2021 

statul finanțează contravaloarea 

tichetelor de vacanţă pentru oricare 

din angajatorii prevăzuţi la art.3 în 

cuantum maximal de 1450 lei/angajat, 

cu excepţia angajaţilor cu contracte 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

individuale de muncă cu timp parţial. individuale de muncă cu timp parţial.” 

 

  (6) Un angajat nu poate beneficia de 

tichete de vacanţă susţinute de stat 

decât de la un singur angajator.” 

(6) Nemodificat   

8.   

 

 

a) art. 24-27, care intră în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2021; 

 

 

 

 

(2) La data de 1 ianuarie 2021 se 

abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 110 din 24 

februarie 2009, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 94/2014, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 2. La articolul 34, litera a) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) art. 24-27, care intră în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2023;” 

 

3. La articolul 36, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) La data de 1 ianuarie 2023 se 

abrogă Ordonanță de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 110 din 24 

februarie 2009, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 94/2014, 

cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

Autori:  

deputat Dobre Mircea – Titus - 

PRO Romania 

deputat Pau Adrian - PRO Romania 

 

9.   

 

 

 

 2. Art. IV.- Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, 

publicata in Monitorul Oficial al 

Modificările propuse nu vizează 

fondul reglementării, ci sunt 

menite în special să vină în 

sprijinul aplicabilității lor. 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt 

definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi la art. 2 alin. 

(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

indiferent de sistemul de finanţare şi 

de subordonare, inclusiv activităţile 

finanţate integral din venituri proprii, 

înfiinţate pe lângă instituţiile publice, 

acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 

2019 - 31 decembrie 2020, vouchere 

de vacanţă în cuantum de 1.450 lei 

pentru un salariat. 

României, Partea I, nr. 110 din 24 

februarie 2009, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr. 94/2014, cu modificările si 

completările ulterioare, se modifica 

şi se completează după cum 

urmează:  

1. La articolul 1, alineatul (2) se 

modifica si va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Instituțiile publice, astfel cum 

sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 

din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi la art. 2 alin. 

(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

indiferent de sistemul de finanţare şi 

de subordonare, inclusiv activităţile 

finanţate integral din venituri proprii, 

înfiinţate pe lângă instituţiile publice, 

acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 

2021 - 31 decembrie 2022, vouchere 

de vacanţă în cuantum de 1.450 lei 

pentru un salariat.” 

 

Autori:  

deputat Dobre Mircea – Titus - 

PRO Romania 

deputat Pau Adrian - PRO Romania 

 

Astfel, Legea nr. 165/2018 

privind acordarea biletelor de 

valoare, cu modificările și 

completările ulterioare, a cărei 

modificare se propune, conform 

art. 34 lit. a) din cuprinsul său, 

nu se aplică pentru voucherele 

de vacanță (inclusiv art. 25 

menționat în propunerea 

legislativă) până la data de 1 

ianuarie 2021. Orice modificare 

adusă acestui articol nu va fi 

aplicabilă până la data de 1 

ianuarie 2021. 

Propunem așadar amendarea 

actului normativ care 

reglementează în momentul de 

față voucherele de vacanță, 

respectiv O.U.G. nr. 8/2009 

privind acordarea voucherelor 

de vacanță, cu modificările și 

completările ulterioare, precum 

și prelungirea valabilității 

acestui act normativ cu încă doi 

ani de zile (până la 1 ianuarie 

2023), pentru a fi atins scopul 

urmărit prin propunerea 

legislativă în discuție.  

Textul propus spre modificare 

din O.U.G. nr. 8/2009 este cel 

care permite personalului plătit 

din fonduri publice să primească 

vouchere de vacanță în cuantum 

de 1450 lei/an/salariat. 

Deoarece acest text și-ar înceta 

valabilitatea la 1 ianuarie 2021, 

iar personalul plătit din fonduri 

publice nu ar mai putea primi 

vouchere de vacanță anul 

următor, în același scop urmărit 
   2. La articolul 3, după alineatul (8) 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (9), cu următorul cuprins: 

(9) Sumele corespunzătoare 

voucherelor de vacanță acordate 

angajaților de către alți angajatori 

decât cei prevăzuți la articolul 1 

alin. (2)  sunt deduse din impozitul 

pe profit în cazul întreprinderilor, 

impozitul pe venit în cazul 

microîntreprinderilor și din 

impozitul specific pentru persoanele 

juridice române care desfășoară 

activități corespunzătoare codurilor 

CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte 

facilități de cazare similare", 5520 - 

"Facilități de cazare pentru vacanțe 

și perioade de scurtă durată", 5530 - 

"Parcuri pentru rulote, campinguri 

și tabere", 5590 - "Alte servicii de 

cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 

- "Activități de alimentație 

(catering) pentru evenimente", 5629 

- "Alte servicii de alimentație 

n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte 

activități de servire a băuturilor" în 

limita a 1.450 lei/an pentru fiecare 

salariat.” 

 

Autori:  

deputat Dobre Mircea – Titus - 

PRO Romania 

deputat Pau Adrian - PRO Romania 

 

de inițiatorii prezentei propuneri 

legislative propunem 

prelungirea valabilității actului 

normativ cu încă doi ani, 

inclusiv a prevederilor 

referitoare la acordarea 

voucherelor de vacanță către 

personalul plătit din fonduri 

publice.  

În ceea ce privește susținerea de 

către stat a acordării 

voucherelor de vacanță de către 

angajații din domeniul privat, în 

același cuantum de 1.450 de 

lei/an/salariat, apreciem că, pe 

de o parte, formularea actuală 

nu este suficient de clară pentru 

a putea fi adusă la îndeplinire de 

către stat, iar pe de altă parte, 

din punct de vedere operațional 

este neclară modalitatea de 

punere în aplicare (cine achită 

aceste sume, către cine sunt 

achitate, angajatorul va face o 

cerere către o autoritate a 

statului sau se vor acorda din 

oficiu etc.). 

Astfel, pentru a se atinge același 

scop, dar pentru a nu  impune ca 

statul să achite efectiv 

contravaloarea voucherelor de 

vacanță pentru angajații din 

domeniul privat, propunerea 

noastră este ca în cazul 

voucherelor de vacanță acordate 

catre angajații din domeniul 

privat, în limita a 1.450 

lei/an/salariat, suma astfel 

acordată să fie dedusă din 

impozitul pe profit în cazul 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

întreprinderilor, impozitul pe 

venit, în cazul 

microîntreprinderilor și din 

impozitul specific pentru 

persoanele juridice române care 

desfășoară activități 

corespunzătoare codurilor 

CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte 

facilități de cazare similare", 

5520 - "Facilități de cazare 

pentru vacanțe și perioade de 

scurtă durată", 5530 - "Parcuri 

pentru rulote, campinguri și 

tabere", 5590 - "Alte servicii de 

cazare", 5610 - "Restaurante", 

5621 - "Activități de alimentație 

(catering) pentru evenimente", 

5629 - "Alte servicii de 

alimentație n.c.a.", 5630 - 

"Baruri și alte activități de 

servire a băuturilor".  Prin 

urmare, ca și în cazul 

sponsorizărilor, aceste sume 

(parte din impozitul pe 

profit/venit/specific) care ar 

trebui să fie virate către bugetul 

de stat vor putea fi direcționate 

direct către angajați, sub forma 

voucherelor de vacanță, fiind 

atins scopul statului de a susține 

în aceeași măsură și angajații 

din domeniul privat, așa cum 

este cazul pentru personalul 

plătit din fonduri publice. 

10.    3. Art. V. - La articolul 8 din Legea nr. 

170/2016 privind impozitul specific 

unor activități, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 

din 14 octombrie 2016, completările 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

ulterioare, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(11), cu următorul cuprins:  

„(11) Cheltuielile cu voucherele de 

vacanță, în limita a 1.450 

lei/an/salariat, se scad din impozitul 

specific datorat pentru semestrul în 

care au înregistrat cheltuielile 

respective.” 

 

Autori:  

deputat Dobre Mircea – Titus - 

PRO Romania 

deputat Pau Adrian - PRO Romania 

11.  Art. 13: Încetarea contractului privind 

pachetul de servicii de călătorie şi 

dreptul de retragere înainte de 

începerea executării pachetului 

(6) Agenţia de turism organizatoare 

efectuează orice rambursare necesară 

în temeiul alin. (3)-(5) sau, după caz, 

conform alin. (1), rambursează orice 

plăţi efectuate de către sau pe seama 

călătorului pentru pachetul respectiv, 

din care se scade penalitatea de 

încetare corespunzătoare. Aceste 

restituiri sau rambursări se efectuează 

către călător fără întârzieri 

nejustificate şi, în orice caz, nu mai 

târziu de 14 zile de la încetarea 

contractului privind pachetul de 

servicii de călătorie. 

Art.IV.- (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 13 alin.(6) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2018 

privind pachetele de servicii de 

călătorie şi serviciile de călătorie 

asociate, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.728 din 23 august 2018, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, pentru pachetele de 

servicii de călătorie şi serviciile de 

călătorie asociate comercializate 

anterior şi pe perioada stării de urgenţă 

şi stării de alertă pentru anul 2020, 

suma contractuală se poate transforma 

în voucher valoric pe care turistul îl va 

folosi pentru aceleaşi servicii 

contractate iniţial până la data de 31 

Art.VI.- (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 13 alin.(6) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2018 

privind pachetele de servicii de 

călătorie şi serviciile de călătorie 

asociate, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.728 din 23 august 2018, pentru 

pachetele de servicii de călătorie şi 

serviciile de călătorie asociate 

comercializate anterior şi pe perioada 

stării de urgenţă şi stării de alertă 

pentru anul 2020, suma contractuală se 

poate transforma în voucher valoric pe 

care turistul îl va folosi pentru aceleaşi 

servicii contractate iniţial până la data 

de 31 decembrie 2021, sau servicii 

turistice echivalente, inclusiv prin 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

decembrie 2021, sau servicii turistice 

echivalente, inclusiv prin schimbarea 

destinaţiei iniţiale, cu acordul scris al 

clientului. 

schimbarea destinaţiei iniţiale, cu 

acordul scris al clientului. 

  (2) Emiterea voucherelor se face de 

către agenţia organizatoare a 

pachetului de servicii turistice fară a 

solicita sume suplimentare. 

(2) Nemodificat   

  (3) Voucherele nefolosite vor fi 

compensate de către agenţia 

organizatoare a pachetului de servicii 

turistice, după data de 31 decembrie 

2021, prin returnarea sumelor avansate 

de client. 

(3) Nemodificat   

12.   Art.V.- (1) Pentru sprijinirea 

investiţiilor în domeniul turistic, se 

instituie Programul pentru 

modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor 

balneare, având ca obiect susţinerea 

financiară a investiţiilor publice şi 

private din staţiunile balneare sau 

balneoclimaterice, susţinere financiară 

care constă într-un ajutor 

nerambursabil cât şi în garantarea de 

către stat a unei părţi din creditele 

pentru investiţii. 

Art. VII. – (1) Nemodificat   

  (2) Sumele aferente Programului 

pentru modernizarea şi dezvoltarea 

staţiunilor balneare, denumit în 

continuare Program, se utilizează 

exclusiv pentru finanţarea proiectelor 

de investiţii pentru modernizarea şi 

dezvoltarea staţiunilor balneare sau 

(2) Sumele aferente Programului 

pentru modernizarea şi dezvoltarea 

staţiunilor balneare, denumit în 

continuare Program, se utilizează 

exclusiv pentru finanţarea proiectelor 

de investiţii pentru modernizarea şi 

dezvoltarea staţiunilor balneare sau 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

balneoclimaterice prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 

privind acordarea statutului de staţiune 

balneară şi balneoclimaterică pentru 

unele localităţi şi areale care dispun de 

factori naturali de cură, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

balneoclimaterice prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 

privind acordarea statutului de staţiune 

balneară şi balneoclimatică pentru 

unele localităţi şi areale care dispun de 

factori naturali de cură, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  (3) Beneficiarii Programului staţiuni 

balneare sunt unităţile/subunităţile 

administrativ-teritoriale, denumite în 

continuare UAT şi societăţile înfiinţate 

în conformitate cu prevederile Legii 

societăţilor nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) Beneficiarii Programului sunt 

unităţile/subunităţile administrativ-

teritoriale, denumite în continuare 

UAT şi societăţile înfiinţate în 

conformitate cu prevederile Legii 

societăţilor nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Tehnică legislativă 

  (4) Prin Programul staţiuni balneare 

se transferă fonduri publice 

beneficiarilor unităţi administrativ-

teritoriale pentru finanţarea integrală a 

categoriilor de investiţii şi cheltuieli 

stabilite prin hotărâre de guvern. 

(4) Prin Programul se transferă 

fonduri publice beneficiarilor unităţi 

administrativ-teritoriale pentru 

finanţarea integrală a categoriilor de 

investiţii şi cheltuieli stabilite prin 

hotărâre de guvern. 

Tehnică legislativă 

  (5) Susţinerea financiară a investiţiilor 

efectuate de societăţile comerciale 

constă într-un ajutor nerambursabil 

acordat sub forma unei scheme de 

ajutor de stat de minimis, cât şi în 

garantarea de către stat a unei părţi din 

creditul utilizat de către societatea 

comercială pentru categoriile de 

cheltuieli eligibile stabilite prin 

hotărâre de guvern. 

(5) Nemodificat   

  (6) Garanţia acordată în nume şi cont 

stat este de maximum 50% din 

valoarea creditului contractat de 

(6) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

investitor, excluzând dobânzile şi 

comisioanele aferente. Garanţia se 

acordă în condiţii de piaţă şi poate fi 

acordată şi pentru beneficiarii 

ajutorului de minimis. 

  (7) Societăţile care vor beneficia de 

sprijin financiar prin Programul 

staţiuni balneare trebuie să 

demonstreze capacitatea de asigurare a 

cofinanţării investiţiei, fiind necesar ca 

acesta să nu fie în dificultate, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(7) Societăţile care vor beneficia de 

sprijin financiar prin Programul 

trebuie să demonstreze capacitatea de 

asigurare a cofinanţării investiţiei, 

fiind necesar ca acesta să nu fie în 

dificultate, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

Tehnică legislativă 

  (8) Profitul şi conţinutul activităţii în 

investiţiile efectuate de către 

beneficiarii Programului staţiuni 

balneare vor fi menţinute cel puţin 10 

ani de la accesarea din acest program; 

în caz contrar, beneficiarii vor 

rambursa integral sumele obţinute ca 

sprijin financiar. 

(8) Profitul şi conţinutul activităţii în 

investiţiile efectuate de către 

beneficiarii Programului vor fi 

menţinute cel puţin 10 ani de la 

accesarea din acest program; în caz 

contrar, beneficiarii vor rambursa 

integral sumele obţinute ca sprijin 

financiar. 

Tehnică legislativă 

  (9) Lucrările de reabilitare, 

modernizare şi dezvoltare a unităţilor 

turistice balneare respectă prevederile 

legislaţiei în vigoare din domeniul 

construcţiilor, al mediului şi al 

sănătăţii publice, precum şi al 

normelor de funcţionare în domeniul 

turistic balnear. 

(9) Nemodificat   

  (10) Investiţiile şi cheltuielile 

unităţilor administraţiv-teritoriale 

finanţate integral prin acest program, 

criteriile de eligibilitate şi procedurile 

de aprobare şi transfer a fondurilor de 

(10) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

la bugetul de stat se vor stabili prin 

hotărâre a Guvernului în termen de 30 

de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi. 

  (11) Schema de ajutor de stat de 

minimis pentru beneficiarii 

Programului se va constitui şi 

operaţionaliza prin hotărâre a 

Guvernului, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.20/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(11) Schema de ajutor de stat de 

minimis pentru beneficiarii 

Programului se va constitui şi 

operaţionaliza prin hotărâre a 

Guvernului, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2014 privind 

procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr.21/1996, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.20/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Tehnică legislativă 

  (12) În termen de 45 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Finanţelor publice va 

elabora normele cu privire la condiţiile 

de acordare a garanţiilor, la plafoanele 

de garantare şi la alocarea acestora, la 

comisionul de gestiune a garanţiei, la 

plata şi recuperarea garanţiei de stat, 

care vor fi aprobate prin hotărâre a 

Guvernului. 

(12) Nemodificat   

13.   Art.VI.- De facilităţile prevăzute la 

art.I, II şi III beneficiază societăţile 

comerciale care nu îşi vor majora 

preţurile şi/sau tarifele serviciilor şi 

bunurilor livrate cu mai mult de 10% 

Art. VIII. – Nemodificat  
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Nr. 

crt. 
Text acte normative în vigoare Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

faţă de aceiaşi perioadă a anului 

precedent. 

   


