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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind
unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism,
a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și
privind unele măsuri fiscale, trimis spre examinare în fond, Comisiei pentru industrii
și servicii, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru politică
economică, reformă și privatizare, cu adresa nr. PLx.135/2021 din 24 martie 2021.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României,
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sándor Bende

Bogdan-Iulian Huțucă

Costel Neculai Dunava
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și
agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19, precum și privind unele măsuri fiscale
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică
economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de
urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și
agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19,
precum și privind unele măsuri fiscale, transmis cu adresa nr.P.L.x. 135/2021 din 24 martie
2021.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.64/22.02.2021, avizează favorabil proiectul
de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
ședința din 22 martie 2021.
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților, Comisia
pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice, cu avizele nr.4c-6/346 din 31 martie 2021, nr.4c19/56 din 07 aprilie 2021, respectiv nr.4c-3/388 din 19 aprilie 2021, au avizat favorabil
proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri
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de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei
de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscal în raport cu prevederile Comunicării
Comisiei Europene — Cea de-a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și
modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării
creditelor la export pe termen scurt (C(2021)564).
Pentru a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul
turistic, sector puternic afectat de pandemia COVID-19, Guvernul României a aprobat în
data de 30 decembrie 2020 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.224/2020. Intervențiile
legislative aduse acestei ordonanțe de urgență prin prezentul proiect urmăresc înlăturarea
anumitor deficiente identificate de Comisia Europeană, care ar putea crea dificultăți în
implementarea schemei de ajutor de stat. Dintre modificările aduse menționăm:
- introducerea unei noi categorii de beneficiari, respectiv ghizii de turism care
desfășoare activități conform codului CAEN 7990;
- extinderea perioadei de derulare a schemei de ajutor de stat de la 30 iunie
2021, la 31 decembrie 2021;
- modificarea termenului de plată a sumelor corespunzătoare, de la 30 de zile
de la semnarea contractului de finanțare, la data de 30 iunie 2022, în limita creditului
bugetar;
- baza de calcul a ajutorului va fi certificată și asumată fie de un expert
contabil sau o societate de expertiză contabilă membru membru/membră al/a Corpul
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată
remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit
autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din
România, selectat/selectată si remunerat/remunerată de către aplicant;
- plafonul maxim al ajutorului ce poate fi acordat unei singure întreprinderi se
menține la suma de 800.000 euro, echivalentul în lei. Pentru întreprinderile beneficiare care
au mai primit un alt ajutor, acesta din urmă însumat cu cel primit în baza prezentei scheme
nu trebuie să depășească echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro, față de maximul
sumei de 800.000 euro cum era prevăzut inițial;
- beneficiarii schemei de ajutor au obligația menținerii activității pentru care
au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni (față de 6 luni) de la data plății sumelor sau 24
luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de
echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;
- din grantul acordat beneficiarii pot achita obligațiile fiscale, precum și alte
creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată după
data acordării ajutorului de stat până la expirarea perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni
menționate mai sus;
- plata către întreprindere nu se va face în ordinea încărcării cererilor de
finanțare însoțite de documentația completă, așa cum era prevăzut inițial. Prezentul proiect
de lege stabilește că dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește
valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinație, angajarea,
respectiv plata către beneficiar să se facă proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru
fiecare beneficiar la suma totală a cererilor aprobate;
- modificările și completările aduse prezentei scheme de ajutor de stat vor
produce efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare.
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În conformitate cu prevederile art.61, 63 și 129 alin.(1) din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii
Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședințele din 20 aprilie
și 12 mai 2021, Comisia pentru buget, finanțe și bănci în ședința din 11 mai 2021, iar
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare în ședința din 12 mai 2021.
La lucrările celor trei comisii au fost prezenți deputați conform listelor de
prezență.
La lucrările celor trei comisii a participat, în calitate de invitat, din partea
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului domnul Paul Ene – secretar de
stat.
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a
căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind
unele măsuri fiscale, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul raport.
În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și
ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sándor Bende

Bogdan-Iulian Huțucă

Costel Neculai Dunava

SECRETAR,

SECRETAR,

SECRETAR,

Oana-Marciana Özmen

Iulius Marian Firczak

Bogdan-Alin Stoica

Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe

Șef serviciu, Giorgiana Ene
Consilier parlamentar, Vasilica Popa
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Șef serviciu, Lidia-Graziella Segărceanu

Anexă
AMENDAMENTE
Nr.
crt.
1.

2.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat
Titlul Legii

ADMISE

Amendamente admise/Autor

Nemodificat
LEGE
privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.10/2021
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar
pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentație și agenții de
turism, a căror activitate a fost
afectată în contextul pandemiei de
COVID-19, precum și privind unele
măsuri fiscale
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de Nemodificat
urgență a Guvernului nr.10 din 19
februarie 2021 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentație și agenții de
turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19,
precum și privind unele măsuri fiscale,

Motivarea

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.186 din 24
februarie
2021,
cu
următoarele
modificări și completări:
3.

4.

Titlul Ordonanței
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar
pentru întreprinderile din domeniul
turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentație și agenții de
turism, a căror activitate a fost
afectată în contextul pandemiei de
COVID-19, precum și privind unele
măsuri fiscale
Art.I. - Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentație și agenții de
turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19,
precum și privind unele măsuri fiscale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.1330 din 31
decembrie 2020, se modifică și se
completează după cum urmează:

Nemodificat

Nemodificat
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Motivarea

Nr.
crt.
5.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

1. Titlul se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru acordarea de
sprijin financiar pentru întreprinderile
din domeniul turismului și alimentației
publice, a căror activitate a fost afectată
în contextul pandemiei de COVID-19”

Amendamente admise/Autor

Motivarea

1. La articolul I punctul 1, titlul
ordonanței de urgență se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Ordonanță de urgență privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din
domeniul
turismului,
alimentației
publice și organizării de evenimente, a
căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID – 19”

Sectorul
culturalcreativ a fost închis
în
totalitate
sau
parțial, astfel, în
cazul
în
care
coeficientul
infectărilor cumulate
la 14 zile depășea
1,5/1000 locuitori nu
s-au mai desfășurat
deloc evenimente în
aer liber, iar peste la
un coeficient de peste
3/1000
au
fost
suspendate
toate
evenimentele
culturale.
Aceste
măsuri
au
fost
impuse prin HG 49
din 13.10.2020 a
CNSU.
Amendamentul
propus are în vedere
sprijinirea
operatorilor care își
desfășoară activitatea
conform
codurilor
CAEN 8230, adică
activați de organizare
congrese, conferințe,

Autor:
Comisia pentru industrii și servicii
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Nr.
crt.
6.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:
„Art.1. - (1) Prin prezenta ordonanță de
urgență se stabilește cadrul legal cu
privire la instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind acordarea de
finanțare din fonduri publice naționale
și/sau din fonduri externe pentru
întreprinderile din domeniul turismului și
alimentației publice, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei de
COVID-19.

Amendamente admise/Autor
2. La articolul I punctul 2, alineatul
(1) al articolului 1 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art.1. - (1) Prin prezenta ordonanță de
urgență se stabilește cadrul legal cu
privire la instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind acordarea de
finanțare din fonduri publice naționale
și/sau din fonduri externe pentru
întreprinderile din domeniul turismului,
alimentației publice și organizării de
evenimente, a căror activitate a fost
afectată în contextul pandemiei de
COVID – 19.”
Autor:
Comisia pentru industrii și servicii
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Motivarea
târguri, expoziții.
Luând în considerare
o cifra de afaceri de
141 mil. euro pentru
anul 2019 și o
estimare de 50 mil.
euro pentru 2020,
rezultă că ajutorul de
stat pentru firmele din
industria
de
evenimente, calculat
la 20% din diferența
cifrei de afaceri, este
de aproximativ 20
milioane de euro.
Doar TVA-ul plătit la
cifra de afaceri din
2019
de
către
operatorii economici
din
domeniul
organizării
de
evenimente, târguri și
expoziții depășește cu
mult sprijinul de care
acești
operatori
economici au nevoie
în acest moment
pentru a nu intra în
faliment.
Evenimentele

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

(2) Ajutoarele de stat acordate în baza
prezentei scheme sunt compatibile cu
piața comună în baza art.107 alin.(3)
lit.(b) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, denumit în continuare

Amendamente admise/Autor

(2) Nemodificat
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Motivarea
organizate de către
operatorii economici
cu cod CAEN 8230
contribuie activ la
dezvoltarea
Horeca
deoarece
multe
evenimente
sunt
organizate în sălile de
conferință din incinta
hotelurilor;
se
facilitează
astfel
cazare pentru sute,
chiar
mii
de
participanți; se asigură
servicii de catering și
prezența în restaurante
pentru invitați etc.
Sectorul
culturalcreativ a fost închis
în
totalitate
sau
parțial, astfel, în
cazul
în
care
coeficientul
infectărilor cumulate
la 14 zile depășea
1,5/1000 locuitori nu
s-au mai desfășurat
deloc evenimente în
aer liber, iar peste la
un coeficient de peste

Nr.
crt.

7.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

TFUE, astfel cum este interpretat de
secțiunea a 2-a și secțiunea 3.1 din
Comunicarea Comisiei Europene - Cadru
temporar pentru măsuri de ajutor de stat
de sprijinire a economiei în contextul
actualei
epidemii
de
COVID-19
[C(2020) 1863], cu modificările și
completările ulterioare [C(2020) 2215
din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8
mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie
2020 și C(2020) 7127 din 13 octombrie
2020], și se acordă după comunicarea de
către Comisia Europeană a deciziei de
autorizare.
Modificarea
și/sau
completarea prezentei scheme de ajutor
de stat își produc(e) efectele de la data
comunicării de către Comisia Europeană
a deciziei de autorizare.”
3. La articolul 1 alineatul (3), literele
e) și g) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„e) beneficiari de ajutor de stat structuri de primire turistice cu funcțiuni
de cazare clasificate, structuri de
alimentație, înregistrate în scopuri fiscale
pe teritoriul României, agenții de turism
licențiate și ghizii de turism atestați, care
își desfășoară activitatea pe teritoriul
României și care primesc ajutor de stat,
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Amendamente admise/Autor

Motivarea

3. La articolul I punctul 3, litera e) a
alineatului (3) al articolului 1 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„e) beneficiari de ajutor de stat structuri de primire turistice cu
funcțiuni de cazare clasificate, structuri
de alimentație, înregistrate în scopuri
fiscale pe teritoriul României, agenții de
turism licențiate, ghizii de turism
atestați și organizatorii de evenimente,
care își desfășoară activitatea pe

3/1000
au
fost
suspendate
toate
evenimentele
culturale.
Aceste
măsuri
au
fost
impuse prin HG 49
din 13.10.2020 a
CNSU.
Amendamentul
propus are în vedere
sprijinirea
operatorilor care își
desfășoară activitatea
conform
codurilor
CAEN 8230, adică
activați de organizare
congrese, conferințe,
târguri, expoziții.
Sectorul
culturalcreativ a fost închis
în
totalitate
sau
parțial, astfel, în
cazul
în
care
coeficientul
infectărilor cumulate
la 14 zile depășea
1,5/1000 locuitori nu
s-au mai desfășurat
deloc evenimente în
aer liber, iar peste la

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

conform acestei scheme, deținute de sau
organizați ca întreprinderi înființate în
baza Legii societăților nr.31/1990,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
a
Legii
nr.1/2005 privind
organizarea
și
funcționarea cooperației, republicată, cu
modificările ulterioare, a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru
stimularea înființării și dezvoltării
microîntreprinderilor
de
către
întreprinzătorii debutanți în afaceri,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.301/2011,
cu
modificările
și
completările ulterioare, a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile
individuale
și
întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea
nr.182/2016;

Amendamente admise/Autor

Motivarea

teritoriul României și care primesc
ajutor de stat, conform acestei scheme,
deținute de sau organizați ca
întreprinderi înființate în baza Legii
societăților nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, a
Legii nr.1/2005 privind organizarea și
funcționarea cooperației, republicată, cu
modificările ulterioare, a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru
stimularea înființării și dezvoltării
microîntreprinderilor
de
către
întreprinzătorii debutanți în afaceri,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.301/2011,
cu
modificările
și
completările ulterioare, a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.44/2008
privind
desfășurarea
activităților
economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea
nr.182/2016;”

un coeficient de peste
3/1000
au
fost
suspendate
toate
evenimentele
culturale.
Toate
companiile
care activează în
domenii care impun
interacțiunea
cu
publicul
au
în
continuare
o
prognoză
negativă
pentru anul 2021.
Firmele cu codurile
CAEN menționate au
avut pierderi în anul
2020,
iar marile
festivaluri
și
evenimente culturale
au fost amânate
pentru anul 2021.

Autor:
Comisia pentru industrii și servicii
...................................................
g) durata schemei - prezenta schemă de
ajutor de stat se derulează până la data de
31 decembrie 2021, plata sumelor

g) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

corespunzătoare urmând a fi realizată
până cel târziu la data de 30 iunie 2022,
în limita creditului bugetar;”
8.

1. La articolul I, după punctul 3 se 4. Nemodificat
introduce un nou punct, pct.31, cu
următorul cuprins:
„31. La articolul 1 alineatul (3) litera i),
punctul 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
1. în cazul unei societăți cu răspundere
limitată,
reglementată
de
Legea
societăților nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
alta decât un IMM care există de mai
puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității
pentru ajutor pentru finanțare de risc, un
IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare
comercială care se califică pentru
investiții pentru finanțare de risc în urma
unui proces de diligență efectuat de un
intermediar financiar selectat, atunci
când mai mult de jumătate din capitalul
său social subscris a dispărut din cauza
pierderilor acumulate. Această situație
survine atunci când deducerea pierderilor
acumulate din rezerve și din toate
celelalte elemente considerate în general
ca făcând parte din fondurile proprii ale
societății conduce la un rezultat negativ
care depășește jumătate din capitalul

12

Motivarea

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

social subscris. În sensul acestei
dispoziții, „societate cu răspundere
limitată” se referă în special la tipurile de
societăți menționate în anexa I la
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie
2013 privind situațiile financiare anuale,
situațiile financiare consolidate și
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întreprinderi, de modificare a Directivei
2006/43/CE a Parlamentului European și
a Consiliului și de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE
ale Consiliului, iar „capital social”
include, dacă este cazul, orice capital
suplimentar;”
9.

Nemodificat

4. La articolul 1 alineatul (3) litera i),
punctul 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„2. în cazul unei societăți reglementate
de Legea nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în
care cel puțin unii dintre asociați au
răspundere nelimitată pentru creanțele
societății, alta decât un IMM care există
de mai puțin de 3 ani sau, în sensul
eligibilității pentru ajutor
pentru
finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani
de la prima sa vânzare comercială care se
califică pentru investiții pentru finanțare
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Motivarea

Nr.
crt.

10.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

de risc în urma unui proces de diligență
efectuat de un intermediar financiar
selectat, atunci când mai mult de
jumătate din capitalul propriu, așa cum
reiese din contabilitatea societății, a
dispărut din cauza pierderilor acumulate.
În sensul prezentei dispoziții, «o
societate în care cel puțin unii dintre
asociați au răspundere nelimitată pentru
creanțele societății» se referă în special
la acele tipuri de societăți menționate în
anexa II la Directiva 2013/34/UE;”
5. Articolul 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:

Amendamente admise/Autor

5. La articolul I punctul 5, litera b) a
alineatului (2) şi alineatul (5) ale
articolului 2 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
(1) Nemodificat

„Art.2. - (1) Ajutorul se acordă
beneficiarilor sub forma unor granturi în
cuantum de 20% din baza de calcul,
rezultată din desfășurarea activităților
aferente codurilor CAEN prevăzute la
art.3 alin.(2), în anul 2020 comparativ cu
anul 2019, dar nu mai mult de
echivalentul în lei al sumei de 800.000
euro la nivel de întreprindere. Cifrele
utilizate trebuie să fie brute, înainte de
deducerea impozitelor sau altor taxe.
(2) Baza de calcul al ajutorului
reprezintă:
a) pentru beneficiarii care raportează

(2) Nemodificat
a) Nemodificat
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Motivarea

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Motivarea

„b) pentru beneficiarii care aplică
regimul special pentru agențiile de
turism în conformitate cu dispozițiile
art.311
din
Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare,
diferența dintre volumul facturilor emise
în anul 2019 pentru serviciile de
călătorie, inclusiv marja, şi volumul
facturilor emise în anul 2020 pentru
serviciile de călătorie, inclusiv marja;

Corelare cu
dispozițiile din Legea
nr.227/2015 privind
Codul fiscal

cifra de afaceri, diferența dintre cifra de
afaceri obținută din activitatea eligibilă
aferentă anului 2019 și cifra de afaceri
obținută din activitatea eligibilă aferentă
anului 2020;
b) pentru beneficiarii care aplică regimul
special pentru agențiile de turism în
conformitate cu dispozițiile art.311 din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
diferența dintre volumul facturilor emise
pentru serviciile turistice, inclusiv
marja, aferente anului 2019 și volumul
facturilor emise pentru serviciile
turistice, inclusiv marja, aferente
anului 2020;

Autor:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci
c) pentru beneficiarii care țin evidența în
partidă simplă, în conformitate cu
dispozițiile art.1 alin.(5) din Legea
contabilității nr.82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
diferența dintre încasările obținute din
activitatea eligibilă aferentă anului 2019
și încasările obținute din activitatea
eligibilă aferentă anului 2020.

c) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

(3) Baza de calcul al ajutorului, calculată
conform prevederilor alin.(2), este
certificată și asumată fie de către un
expert contabil sau o societate de
expertiză contabilă membru/membră al/a
Corpului
Experților
Contabili
și
Contabililor Autorizați din România,
selectat/selectată
și
remunerat/remunerată de către aplicant,
fie de către un auditor financiar sau o
firmă de audit autorizat/autorizată în
România, care sunt membri ai Camerei
Auditorilor Financiari din România,
selectat/selectată
și
remunerat/remunerată de către aplicant.
(4) Cursul de schimb utilizat în
implementarea schemei de ajutor de stat
instituite prin prezenta ordonanță de
urgență este cursul Băncii Naționale a
României valabil la data de lansare a
apelului de proiecte.
(5) Din grantul acordat beneficiarii pot
achita obligațiile fiscale, precum și alte
creanțe bugetare administrate de
organul fiscal central, care se
înregistrează la plată după data acordării
ajutorului de stat și până la expirarea
perioadei de 12 luni, respectiv 24 de
luni, prevăzută la art.5.”

Amendamente admise/Autor

Motivarea

(3) Nemodificat

(4) Nemodificat

(5) Din grantul acordat beneficiarii pot
achita obligații fiscale şi alte creanțe
bugetare care se înregistrează la plată
după data acordării ajutorului de stat şi
până la expirarea perioadei de 6 luni,
respectiv 12 luni de la data primei
plăți.”
Autori:
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Nu este clar motivul
pentru care nu pot fi
achitate
și
alte
obligații fiscale decât
cele administrate de
ANAF.
De asemenea, dacă se
face
trimitere
la
prevederea de la art.

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor
Dep. Kolcsár Károly - UDMR
Dep. Miklós Zoltán - UDMR

11.

6. La articolul 3, alineatul (2) se
modifică și va avea următorul cuprins:

6. La articolul I punctul 6, alineatul
(2) al articolului 3 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt
agenții de turism licențiate care
desfășoară activități conform codurilor
CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de
primire turistice cu funcțiuni de cazare
clasificate, care desfășoară activități
conform codurilor CAEN 5510, 5520,
5530, 5590, structuri de alimentație,
care desfășoară activități conform
codurilor CAEN 5610, 5621, 5629,
5630, organizatorii de evenimente
care desfășoară activități conform
codului CAEN 8230 și care sunt
înregistrate în scopuri fiscale pe
teritoriul României, precum și ghizii de
turism care desfășoară activități
conform
codului
CAEN
7990.
Activitățile sunt eligibile dacă sunt
desfășurate în baza unor licențe de
turism, certificate de clasificare,
autorizații de funcționare sau atestate de
ghid de turism valabile.”

„(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt
agenții de turism, care desfășoară
activități conform codurilor CAEN 7911,
7912, 7990, structuri de primire turistice
cu funcțiuni de cazare, care desfășoară
activități conform codurilor CAEN 5510,
5520, 5530, 5590, structuri de
alimentație, care desfășoară activități
conform codurilor CAEN 5610, 5621,
5629, 5630 și care sunt înregistrate în
scopuri fiscale pe teritoriul României,
precum și ghizii de turism care
desfășoară activități conform codului
CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile
dacă sunt desfășurate în baza unor licențe
de turism, certificate de clasificare,
autorizații de funcționare sau atestate de
ghid de turism valabile.”
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Motivarea
5, este suficientă
menționarea sa, nu
este
nevoie
de
detaliere.
Lipsa predictibilității
asupra unui cadru
normal de desfășurare
a activității, banii
investiți deja pentru
desfășurarea
unor
evenimente care s-au
anulat din cauza
pandemiei, lipsa de
cashflow,
plata
taxelor și impozitelor
pentru angajați sunt
factori care pun o
presiune foarte mare
pe acești operatori
economici.
Introducerea codului
CAEN 8230 în lista
beneficiarilor
prezentei scheme de
ajutor de stat ar
însemna un sprijin
pentru supraviețuirea
industriei organizării
de evenimente, târguri
și congrese.

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor
Autor:
Comisia pentru industrii și servicii

12.

13.

Nemodificat

7. La articolul 3 alineatul (7), litera a)
se modifică și va avea următorul
cuprins:
„a) nu au mai primit un alt ajutor
conform secțiunii 3.1 din Comunicare
sau, dacă au primit, ajutorul primit
însumat cu cel primit în baza prezentei
scheme nu depășește echivalentul în lei
al sumei de 1.800.000 euro;”
8. La articolul 3 alineatul (7), după
litera b) se introduce o nouă literă,
litera c), cu următorul cuprins:
„c) au depus situațiile financiare anuale
aferente
ultimelor două
exerciții
financiare încheiate, pentru care s-a
împlinit termenul legal de depunere,
prevăzut la art.36 alin.(1) din Legea
nr.82/1991, republicată, cu modificările

Nemodificat
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Motivarea
In 2020, din cauza
restricțiilor impuse
de
condițiile
pandemiei COVID19, companiile cu
CAEN 8230.
Amendamentul
propus are în vedere
sprijinirea
operatorilor care își
desfășoară activitatea
în aceste domeniu.

Nr.
crt.

14.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

și completările ulterioare, dacă au
obligația să întocmească asemenea
situații.”
9. La articolul 4, alineatele (2)-(4) se
modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(2) Prin schema de ajutor de stat se
acordă ajutoare de stat unui număr
estimat de 73.211 de beneficiari.

Amendamente admise/Autor

Motivarea

7. La articolul I punctul 9, alineatul (2)
al articolului 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Prin schema de ajutor de stat se
acordă ajutoare de stat unui număr
estimat de 74.000 de beneficiari.”

Din cauza normelor
generale
aplicabile
pentru
reducerea
răspândirii
coronavirusului SarsCoV-2,
majoritatea
evenimentelor
și
festivalurilor culturale
planificate pentru anul
2020 au fost anulate,
astfel
industria
organizatoare
de
evenimente
și
infrastructura artistică
și culturală au fost
puternic afectate. Anul
2021 stă în continuare
sub semnul întrebării
cu
privire
la
posibilitatea
desfășurării în condiții
optime unor astfel de
manifestări culturale.
Prin această măsură se
va asigura un echilibru
în piață și va putea
salva
industria

Autori:
Dep. Maria Gabriela HORGA, Ionel
DANCĂ, Cristea Alexandru KOCSIS,
Diana MORAR, Mircea ROȘCA - PNL
Comisia pentru industrii și servicii
(3) Semnarea contractului de finanțare cu
beneficiarul în cadrul schemei se face
până cel târziu la data de 31 decembrie
2021, iar plata sumelor se face până cel
târziu la data de 30 iunie 2022, cu
respectarea prevederilor art.1 alin.(2).
(4) Dacă valoarea însumată a cererilor de
finanțare aprobate depășește valoarea
creditului de angajament sau bugetar
alocat cu această destinație, angajarea,
respectiv plata către beneficiar se va face
proporțional, prin raportarea sumei
aprobate pentru fiecare beneficiar la
suma totală a cererilor de finanțare

(3) Nemodificat

(4) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

aprobate.”

15.

Motivarea
culturală din România,
industrie care a fost
închisă în totalitate
sau parțial.

„91. La articolul 4, alineatul (5) se 8. Nemodificat
modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Virarea efectivă a sumei care
constituie grantul se face prin
ordonanțare individuală, în contul ce
cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis
de către operatorii economici la unitatea
Trezoreriei Statului în a cărei rază
teritorială își au sediul sau la care sunt
luați în evidență fiscală, în condițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.146/2002
privind
formarea
și
utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
sau în conturile deschise la bănci
comerciale din România, care vor fi
partenere în derularea Schemei și vor fi
selectate printr-o procedură deschisă,
transparentă,
nediscriminatorie,
necondiționată și suficient promovată.
Între
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului și
organizația/organizațiile
ori
instituția/instituțiile de drept privat
selectată/selectate, denumită/denumite în
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Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Motivarea

9. La articolul I punctul 10, articolul 5
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.5. - Beneficiarii schemei de ajutor
de stat prevăzute de prezenta ordonanță
de urgență au obligația menținerii
activității pentru care au obținut finanțare
pentru cel puțin 6 luni sau 12 de luni de
la data primei plății , în cazul în care
valoarea grantului este mai mare de
echivalentul în lei al sumei de 200.000
euro, dacă prin acte normative nu se
instituie restricții de natură a impune
suspendarea ori întreruperea activității
comerciale. Perioada de suspendare ori
întrerupere a activității comerciale nu se
ia în calcul la determinarea termenului de
6 luni, respectiv 12 de luni de la data
primei plăți.”

Propunem revenirea la
textul inițial al OUG
nr. 224/2020 și luarea
în calcul a specificului
unor unități de primire
turistică
sau
de
alimentație publică cu
caracter sezonier de pe
litoral sau de la munte
care nici înainte de
pandemia de COVID19 nu aveau activitate
în afara sezonului.

continuare
instituție/instituții
parteneră/partenere, se încheie o
convenție de colaborare în baza căreia se
derulează măsura de ajutor. Instituțiile
partenere selecționate au calitatea de
agenție de implementare a ajutoarelor de
stat și pot acorda din surse proprii
facilități de creditare pentru societățile
aplicante în cadrul schemei.”
16.

10. Articolul 5 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.5. - Beneficiarii schemei de ajutor
de stat prevăzute de prezenta ordonanță
de urgență au obligația menținerii
activității pentru care au obținut finanțare
pentru cel puțin 12 luni de la data plății
sumelor sau 24 de luni de la data plății
sumelor, în cazul în care valoarea
grantului
este
mai
mare
de
echivalentul în lei al sumei de 200.000
euro, dacă prin acte normative nu se
instituie restricții de natură a impune
suspendarea ori întreruperea activității
comerciale. Perioada de suspendare ori
întrerupere a activității comerciale nu se
ia în calcul la determinarea termenului de
12 luni, respectiv 24 de luni.”

Autori:
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Nr.
crt.
17.

Text OuG nr.10/2021

11. Articolul 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art.6. - (1) Modalitatea și data de
lansare a apelului de proiecte, procedura
de înscriere, verificare, contractare, plată
și monitorizare, precum și cheltuielile
eligibile se detaliază în procedura de
implementare a schemei de ajutor de stat.
(2) În vederea acordării ajutorului de
stat, reprezentanții furnizorului au
obligația să verifice următoarele:
a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
b) existența raportului de expertiză
contabilă, semnat electronic de expertul
contabil, sau a raportului de audit,
semnat electronic de auditorul financiar;
c) corespondența dintre baza de calcul
anuală obținută din activitatea eligibilă
aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe
propria răspundere de către aplicant în
formularul de înscriere, cu valorile
calculate, certificate și asumate de către
expertul contabil sau de către auditorul
financiar;
d) faptul că solicitantul nu înregistrează
obligații fiscale restante și alte creanțe
bugetare administrate de organul fiscal

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Dep. Kolcsár Károly - UDMR
Dep. Miklós Zoltán – UDMR
3. La articolul I punctul 11, alineatul 10. Nemodificat
(1) al articolului 6 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art.6. - (1) Modalitatea și data de
lansare a apelului de proiecte, procedura
de înscriere, verificare, contractare, plată
și monitorizare se detaliază în procedura
de implementare a schemei de ajutor de
stat.”
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Motivarea

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

central, definit potrivit art.1 pct.31 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare. În acest sens,
furnizorul ajutorului de stat va extrage,
din oficiu, certificatele de atestare
fiscală, în mod automat, prin aplicația
informatică PATRIMVEN. În cazul în
care se înregistrează astfel de obligații
restante, beneficiarul se obligă să le
achite din ajutorul acordat în cadrul
programului;
e) eligibilitatea cheltuielilor și legătura 4. La articolul I punctul 11, litera e) a 11. Nemodificat
acestora cu activitatea pentru care alineatului (2) al articolului 6 se
solicitantul aplică.
abrogă.
(3) Dacă se constată de către furnizor că
la înscriere aplicantul a făcut declarații
incomplete, nereale sau neconforme cu
realitatea, furnizorul dispune recuperarea
ajutorului de stat, pentru motivul
nerespectării condițiilor de acordare, în
conformitate cu dispozițiile art.39 din
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.77/2014 privind procedurile naționale
în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr.21/1996, aprobată cu
modificări și completări prin Legea
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Motivarea

Nr.
crt.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

Motivarea

nr.20/2015,
cu
modificările
și
completările ulterioare.
(4)
Ministerul
Economiei,
Antreprenorialului și Turismului, în
calitate de furnizor, va încheia un
protocol de colaborare cu Ministerul
Finanțelor și Agenția Națională de
Administrare Fiscală, având ca obiect
verificarea valorii cifrei de afaceri
realizate din activitatea de turism,
activitatea structurilor de cazare,
structurilor de alimentație și agențiilor de
turism la contribuabilii selectați în
funcție de riscul fiscal rezultat din
analiza de risc.”
18.

5. La articolul I, după punctul 11 se
introduce un nou punct, pct.11l, cu
următorul cuprins:
„111. La articolul 7, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
Art.7. - (1) Ajutoarele de stat acordate
conform prezentei scheme pot fi
cumulate cu alte măsuri de sprijin
acordate în baza secțiunii 3.1 din
Comunicarea Comisiei Europene - Cadru
temporar pentru măsuri de ajutor de stat
de sprijinire a economiei în contextul
actualei
epidemii
de
COVID-19
(2020/CE 91 I/01), cu modificările și
completările ulterioare,
în limita
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12. La articolul I, după punctul 11 se Tehnică legislativă
introduce un nou punct, punctul 11l,
cu următorul cuprins:
„111. La articolul 7, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
Art.7. - (1) Ajutoarele de stat acordate
conform prezentei scheme pot fi
cumulate cu alte măsuri de sprijin
acordate în baza secțiunii 3.1 din
Comunicarea Comisiei Europene - Cadru
temporar pentru măsuri de ajutor de stat
de sprijinire a economiei în contextul
actualei epidemii de COVID-19 (2020/C
91 I/01), cu modificările și completările
ulterioare, în limita plafonului echivalent

Nr.
crt.

19.
20.

Text OuG nr.10/2021

Text adoptat de Senat

Amendamente admise/Autor

plafonului echivalent în lei al sumei de
1.800.000 euro, precum și cu ajutoare
acordate în temeiul altor secțiuni ale
comunicării,
în
conformitate
cu
dispozițiile din secțiunile specifice ale
acesteia cu privire la cumul.”

în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum
și cu ajutoare acordate în temeiul altor
secțiuni ale comunicării, în conformitate
cu dispozițiile din secțiunile specifice ale
acesteia cu privire la cumul.”
Nemodificat
Nemodificat

12. Articolele 10 și 11 se abrogă.
Art.II. - În termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului
și
Turismului va aproba procedura de
implementare a schemei de ajutor de stat
prevăzută de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentație și agenții de
turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19,
precum și privind unele măsuri fiscale și
va desemna structura de specialitate din
cadrul ministerului, responsabilă pentru
implementarea schemei de ajutor de stat,
prin ordin, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

25

Motivarea

