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NU LASATI ECONOMIA SA MOARA – Eugen Teodorovici, 17 propuneri pentru relansarea economiei dupa
coronavirus: „BNR, linii de finantare cu dobanda 0 pentru banci, pentru sustinerea companiilor... Rambursarea
imediata a TVA... TVA de 5% pentru echipamente medicale... Ajutor de stat... Suspendarea rambursarii
imprumuturilor... Echivalarea carantinei cu concediu medical... Amanarea impozitului pe venit si a
contributiilor sociale... Suportarea de stat a interventiilor medicale privind pandemia”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 22.03.2020 11:42

Exista viata si dupa coronavirus, iar Parlamentul Romaniei trebuie sa se gandeasca serios la relansarea
economiei, care deja a fost ingenuncheata prin restrangerea activitatii din cauza pandemiei. Fostul ministru al
Finantelor Publice Eugen Teodorovici (foto) a publicat joi, 19 martie 2020, un set de 17 propuneri pentru
sprijinul economiei nationale dupa ce va trece starea de urgenta decretata de catre presedintele Klaus Iohannis. In
acest sens, senatorul PSD a facut apel la toti parlamentarii – indiferent de apartenenta politica – sa voteze acest
program de reviriment economic.

Cele mai importante dintre propuneri se refera la:

page 1 / 4

- acordarea de catre Banca Nationala a Romaniei a unor credite cu dobanda zero pentru bancile comerciale, astfel
incat acestea, la randul lor, sa reinceapa finantarea mediului de afaceri;
- facilitati (inclusiv ajutor de stat) pentru companiile care au fost nevoite sa-si inchida portile pe durata starii de
urgenta;
- relaxarea fiscalitatii pentru medicamente si echipamentele medicale;
- suspendarea rambursarii imprumuturilor pentru populatie;
- prorogari fiscale pentru cetateni;
- echivalarea carantinei pentru angajati cu concediul medical;
- suportarea integrala de catre stat a interventiilor medicale legate de COVID-19.

Iata ce a scris Eugen Orlando Teodorovici pe Facebook:

„Cand presedintele tarii tace adanc si nu face nimic, ori cand premierul tarii doar vorbeste si greseste mult, este
obligatoriu ca PARLAMENTUL tarii sa ramana in picioare! Parlamentul Romaniei a ramas singura institutie
responsabila care poate reprezenta si sustine interesele tuturor romanilor si care TREBUIE sa isi asume deciziile
importante in acest moment dificil pentru societate si economie!
In calitate de senator in Parlamentul tarii, voi face tot ce este necesar ca masurile economice propuse in PLANUL
DE SALVARE ECONOMICA A ROMANIEI, rezultat in urma unui dialog excelent cu mediul de afaceri, sa fie cat
mai URGENT aplicate. Fara a avea pretentia ca sunt singurele solutii bune, intentia mea este sa fie un prim pas pe
calea dialogului deschis tuturor celor care pot si vor sa salvam economia Romaniei de la colaps.
Le multumesc partenerilor din economie pentru ca ne sunt alaturi si fac un apel catre toti colegii din Parlament,
indiferent de partidul pe care-l reprezinta, sa ne unim fortele pentru a adopta, saptamana viitoare, un prim set de
masuri concrete si conectate la realitatea din tara!
#insistpentruRomania
#impreunasalvamRomania
#PlandeSalvareEconomicaaRomaniei”.

Redam cele 17 masuri cuprinse in Planul de Salvare Economica (vezi facsimil):
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„- acordarea, de catre BNR, de linii de finantare cu dobanda zero pentru bancile din Romania, in vederea
sustinerii de catre acestea, atat a activitatii companiilor afectate de COVID-19, cat si a companiilor care
doresc realizarea de noi investitii productive;
- plata in regim de urgenta, de catre toate autoritatile contractante, pana la 31 martie a.c., a tuturor restantelor fata
de mediul privat (facturi depuse pentru serviciile si lucrarile prestate, concedii medicale, TVA etc);
- rambursarea imediata a TVA, cu control ulterior; astfel, se reintroduc in circuitul economic sumele
solicitate la rambursare de catre agentii economici;

- deductibilitate integrala a donatiilor efectuate de catre contribuabili, pentru prevenirea, eradicarea si
combaterea COVID-19 si, respectiv, permiterea exercitarii integrale a dreptului de deducere a TVA pentru
bunurile si serviciile acordate ca donatii in acest scop;
- implementarea cotei reduse de TVA de 5% pentru echipamente medicale si materiale auxiliare necesare
combaterii COVID-19;
- eliminarea obligativitatii platii TVA in vama, pentru medicamente, echipamente medicale si accesorii,
pana la finalul anului 2020;
- identificarea unor scheme de ajutor de stat, altele decat cele coordonate de Ministerul Finantelor Publice
in prezent (817/2014 si 332/2014), incluzand si alte sectoare de activitate (cu alte coduri CAEN), in special
care intra sub incidenta Hotararii nr 11/2020 a CNSSU (n.r. Comitetul National pentru Situatii Speciale de
Urgenta);
- suspendarea pentru o perioada de trei luni a platilor la utilitati si chirii si a taxelor centrale/locale pentru
companiile care activeaza in domeniile care intra sub incidenta Hotararii nr 11/2020 a CNSSU;
- suspendarea rambursarii imprumuturilor (persoanelor fizice si juridice), precum si a altor forme de
finantare (de ex leasing), de catre banci/institutii financiare nebancare, pana la 31 decembrie 2020, fara
costuri/garantii suplimentare pentru clienti;
- deductibilitatea cheltuielilor pentru angajati (masa, cazare etc), la nivelul unui procentaj din cheltuielile salariale
aferente lunii precedente;
- suportarea (100%) de catre stat a tuturor interventiilor medicale privind pandemia COVID-19;
- echivalarea perioadei petrecute in carantina de catre angajati, cu concediu medical;
- flexibilizarea prevederilor legale referitoare la activitatile part-time pentru companiile in cadrul carora cel
putin 10% din angajati sunt afectati de pierderea locurilor de munca;
- incurajarea companiilor la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale, inclusiv contributia
asiguratorie de munca, prin acordarea unei bonificatii de 5-10% pentru companiile care nu intra sub
incidenta Hotararii nr. 11/2020 a CNSSU, pana la data de 30 iunie 2020;
- amanarea platii impozitului pe venit si a contributiilor sociale, inclusiv a contributiei asiguratorii de
munca, incepand cu luna martie 2020, pana la data de 30 iunie 2020, pentru angajatii companiilor care
activeaza in domeniile care intra sub incidenta Hotararii nr.11/2020 a CNSSU;

page 3 / 4

- prelungirea termenului de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in 2019, pana la data de 31 decembrie
2020;
- dublarea voucherelor de vacanta, de la 1.450 de lei, la 3.000 de lei”.
* Citi aici Hotararea nr 11/2020 a CNSSU la care se refera Teodorovici
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