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NA-TI-O FRANTA, CA TI-AM DRES-O – Masurile de salvare de la dezastrul economic anuntate de Guvernul
meu nu linistesc pe nimeni. Bancile rasufla usurate: ratele nu se amana, cum s-a decis in alte state UE. In
schimb, s-a decis majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde lei, rambursarea
TVA pana in limita a 9 miliarde lei, plata somajului tehnic cu 75% din salariul brut. Bugetul pentru concediile
medicale va fi majorat la rectificarea bugetara (Masurile)
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26 februarie 2020 – primul caz confirmat al unei persoane infectate cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. De
atunci, tara functioneaza intr-un haos generalizat, stanga nu mai stie ce face dreapta, politicul nu stie ce face
mediul economic, afacerile se pun sub lacat pentru cine stie cat timp, masurile guvernamentale sunt adoptate
catinel, iar tinerea sub control a fenomenului din punct de vedere medical, atat cat este omeneste posibil, pare sa
fie singura sarcina realizata cu succes in aceste zile. Cu certitudine, cu sacrificii imense din partea medicilor si
personalului medical. De cealalta parte, in spatiul public se trag semnale de alarma cu privire la evolutia galopanta
a cazurilor de coronavirus in Romania, care ar putea sa puna in dificultate sistemul medical in viitorul apropiat si nu
numai.
In fata crizei medicale de crestere a numarului cazurilor de coronavirus (260 de cazuri confirmate pe teritoriul
Romaniei la data de 19 martie 2020) si dupa ce tara s-a mutat in hypermarketuri pentru aprovizionare, ori s-a izolat
la domiciliu, societatile comerciale sunt foarte aproape de colaps. Supravietuirea economica a societatilor mici
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si mijlocii (in conditiile in care in Romania sunt peste 600.000 de astfel de companii) ramane totusi o
necunoscuta, dat fiind ca Guvernul nu a adoptat in decursul celor trei saptamani de la primul caz de
coronavirus nicio masura concreta de salvare a acestor afaceri cu miloane de angajati.
Pentru aceasta, Guvernul Romaniei s-a reunit miercuri seara intr-o sedinta prin videoconferinta, anuntand ca la
final vor fi facute publice masurile de salvare pentru mediul economic. Sedinta de guvern, astfel cum ne-a
comunicat premierul Ludovic Orban, s-a terminat la 3 dimineata, iar masurile au fost anuntate joi, 19 martie 2020
de Orban, tot prin videoconferinta de la Vila Lac 1.
Trebuie precizat ca solutiile adoptate in sedinta de guvern de aseara au fost asteptate ca painea calda de
mediul economic si nu numai, majoritatea sperand ca vor fi luate masuri similare celor din alte state, care
au venit intr-ajutorarea populatiei si a societatilor care au fost obligate sa isi blocheze activitatea. De
exemplu, Ungaria care a decis suspendarea ratelor la banci ale persoanelor fizice si juridice pana la finalul
anului 2020. Ori precum masurile adopate de Grecia, care a dispus amanarea tuturor obligatiilor fiscale pentru
patru luni.
Romania nu suspenda plata ratelor catre banci
Niciuna dintre aceste masuri nu se regasesc insa pe lista deciziilor adoptate de Guvernul Orban. Si cel mai
important, niciuna dintre masurile adoptate din punct de vedere economic nu vor putea fi aplicate imediat, fiind
necesar un timp pentru implementarea acestora. In unele cazuri, precum cel al concediilor medicale, pana la prima
rectificare bugetara.
Masura poate cea mai asteptata de la "Guvernul meu" era cea privitoare la suspendarea ratelor la banci ale
persoanelor fizice si juridice, in contextul in care in Romania se preconizeaza un numar masiv de
concedieri si disponibilizari, ceea ce ar conduce la falimentul personal al milioane de cetateni. Masura,
astfel cum ne amintim a fost adoptata in tara noastra in 2008-2009, in timpul crizei economice. Nu a fost insa
adoptata si acum, nu stim din ce motive, asa cum nu s-a decis nici adoptarea unui pachet de masuri pentru
scutirea platii impozitelor, taxelor si contributiilor de catre cetatenii romani, astfel cum propusese Camera
de Comert si Industrie a Romaniei, ori o serie de masuri dedicate si concrete pentru sustinerea IMM-urilor, a
caror activitatea trebuie mentinuta astfel incat, dupa depasirea starii de urgenta instituite de Klaus Iohannis, sa
poata functiona din nou si nu sa constate falimentul...
O atentie deosebita, credem noi, trebuia acordata de Guvernul Orban si domeniului horeca, aflat in prezent
foarte aproape de colaps, dupa ce Guvernul a anuntat inchiderea restaurantelor, cafenelelor si a tuturor
unitatilor de acest tip pe perioada starii de urgenta. Nicio masura insa, desi domeniu are peste 700.000
angajati care au nevoie de un venit constant pentru a trai.
In schimb, premierul Orban a anuntat ca Statul va finanta plata a 75% din salariul brut al angajatilor trecuti in somaj
tehnic, motivand decizia prin aceea ca fiind stare de urgenta, este foarte important ca oamenii, pe cat posibil, sa
stea izolati.
Iata ce decizii au adoptat guvernantii pentru imbunatatirea "mijloacelor de lupta contra coronavirus:
-Hotararea de guvern pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru sustinerea centrelor de
caratina cu 42 milioane lei;
-Suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne cu 100 milioane lei pentru sustinerea activitatii MAI si
pentru asiguarea sumelor necesare achizitiilor pentru protejarea structurilor din cadrul Ministerului;
-A fost asigurat capital de lucru pentru UNIFARM in vederea eficientizarii in derularea achizitiei de medicamente
necesare in criza coronavirus;
-OUG pentru majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin intermediul fondului de
garantare. Majorarea s-a facut in prima faza cu 5 mld lei, urmand ca in etapa a doua sa se faca o alta majorare de
5 mld, maximul prevazut fiind de 15 mld. Creditele sunt pentru investitii si majorarea capitatlului de lucru, cu de
100%;
-S-a decis rambursarea TVA pana in limita sumei de 9 mld pentru a asigura fluxul de capital, pentru a putea
permite companiilor sa beneficieze de capitalul de lucru necesar pentru functionare;
-La rectificarea bugetara va fi asigurara cresterea bugetului alocat pentru concediile medicale;
-Asigurarea platii somajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii prin intermediul ANOFM. "Este clar ca
multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie si nu au veniturile necesare pentru a asigura plata
salariilor angajatilor si exista riscul ca angajatii sa fie trimisi in somaj, sa fie dati afara sau sa li se suspende
contratele de munca. Decizia este de a plati din bugetul fondului de somaj 75% din salariul brut, cat este
indemnizatia lunar pentru somaj tehnic. Daca am fi ales masura activia pentru sustinerea plata salariului am fi
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instituit obligtia acestor angajati de a se duce la munca. Or, am considerat ca este mai util acum sa stea acasa si
sa evite contacte sociale care ar fi putut sa creasca riscul de contaminare", a precizat Orban.
-S-a decis modificarea Codului penal, in sensul majorarii pedepselor pentru infractiunile de fals in
declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor. In acelasi timp, s-a decis introducerea unei noi infractiuni in
Codul penal, respectiv omisiunea de a da date despre persoanele cu care o persoana chestionata a intrat
in contact in timpul epidemiei. Iata cum a justificat Orban aceasta masura:
"Am luat masura de modificare a Codului penal privitoare la infractiunile care se petrec in contextul epidemiei de
coronavirus. Am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii, privitor la epidemia de coronavirus. (...) Am
majorat pedepsele pentru infractiunea de zadarnicire combaterii bolilor. (...) Este introdusa o noua infractiune:
omisiunea de a da date. In cazul in care, in cursul unei anchete epidemiologice, o persoana nu da date privitoare la
persoanele cu care a intrat in contact pentru a le proteja, acesta va fi pedepsita. Am decis sa inasprim aceste
pedepse pentru a-i sanctiona pe cei care u inteleg ca trebuie sa respecte masurile adoptate de autoritati".

-In timpul conferintei de presa sustinuta prin videoconferinta, Ludovic Orban a anuntat si ca au fost
adoptate si alte decizii, fara a le mai enumera, subliniind ca "economia trebuie sa functioneze":
"Am adoptat si alte decizii care sunt legate de alte domenii de activitate. Mesajul pe care vreau sa il dau este foarte
clar. Economia trebuie sa functioneze mai ales in punctele cheie, in domeniul energiei, furnizarii de utilitati,
toate institutiile statului trebuie sa functioneze la capacitate maxima. (...) Solicit tututor companiilor sa ia
masuri de protejare a angajatilor. Inca de la inceputul declansarii epidemiei am urmarit cu mare atentie fiecare
evolutie si am luat masuri care au fost graduale in functie de evolutia situatiei. Suntem pregatiti sa luam orice
masuri pentru a proteja populatia".
La finalul transmisiunii, Ludovic Orban nu a ezitat sa reclame faptul ca stocurile pentru epidemie erau inexistente,
lucru care a pus Guvernul in dificultate, fiind necesare aprovizionari de materiale: "Stocurile erau zero. Noi
practic a trebui sa facem niste achizitii pentru a compensa absenta stocurilor pentru a preveni aparitia unei
epidemii. Vom prelua in fabricatie de catre companii romanesti aceste produse medicale, care sunt extrem de
cautate pentru ca a crescut enorm cererea".
*Cititi aici integral declaratiile premierului Ludovic Orban
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