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Nr. le^ire 
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adresa dumneavpastrA cu nr. XXII/405^6.0.7.2020/ §i nr. XX/404/06.07.2020 
din data de 06.07.2020^ mregistratd la Consiliul ^oncurenlei cu nr. 
RG/8837y07.07.2020

Subiect:

Stimap domni Pre^edinfi,

Cu privire la propunerea legislativa privind inslituirea unor mdsuri pentru stimularea activitafu 
reducerea efectelor crizei sandare in sectorul de turism (Legea nr. 396/2020)\ transmisS prin 

adresa mentionati mai sus, vA comunicAm urmitoarele:
Conform propunerii, in contextul crizei generate de pandemia COVID-19, pentru sectorul 
„Hoteluri ^i restaurante (HORECA)” se inten|loneazS implementarea unui pachet complex de 
mAsuri care prevede urmAtoarele:

1. E^alonarea plAtii impozitului aferent veniturilor din salarii $i veniturile asimilate 
salariilor pe o perioadt de 3 luni dupS incetarea stSrii exceptionale'. Pentru societStile 
care nu acceseazA facilitatea de esalonare se acordA o boniflcatie de 10% din sumele 
plAtite la termenul prevAzut de lege^;

2. Pentru reducerea costurilor suportate de populafie se propune ca panA la 31 decembrie 
2020, serviciile de cazare, restaurant §i transport in scopuri turislice sA fie scutite de taxa 
pe valoare adSugatA^;

3. Pentru anii 2020 2021 se propune ca stalul sa susi'mA contravaloarea tichetelor de

* Denumita. In continuarc. propunerea iegislalivd.
^ Conform precizSrilor din avizul Consiliuiui Legislativ nr. A229/i 8.06.2020. prin stare exceplionalS sc Tntelege 
siarca de alcrtS.
’ Masura este prevazuta !a an. I din propunerea legislativa $1 vlzeaza compleiarea art. 80 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modiflcarile $1 compiciarile ulterioare.
^ Masura este prevazuta la art. 11 din propunerea legislativa si vizeaza derogarea de la de la prevederile art.29> 
alin.(3) lit. d) $i e) din Legea nr.227/2015. cu modiflcarile si compleiadle ulterioare.
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s.vacanta acordate de oricare dintre angajatori, in cuantum maxim de 1450 lei/angajat
4. Stimularea investi|iilor prin instituirea „Programulw pentru modernizarea si 

dezvoltarea sta(iuni!or balneare". prin care se propune o sustinere financiara pentru 
astfel de investitii, care consta Intr-un ajutor nerambursabil completat cu garantarea de 
catre stat a unei parti din creditele pentru investitii^.

Ca urmare a analizdni, prima facie, a misurii previzute la punctui 1 de mai sus, precizim c§, 
incidenta cu normele din domeniul ajutorului de stat ar putea fi eliminate in condiiiile in care 
e^alonSrile se efectueazd in conditii de piafS.

In ceea ce prive^te masura de ia punctui 2, constand in scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adaugata pentru serviciile de cazare, restaurant transport in scopuri turistice, precizdm c§, 
prima facie, mSsura reprezinta un avantaj^ acordat operatorilor economic! care presteazil 
respectiveie servicii, pe care ace^tia nu l-ar fi putut obtine in conditii normale de piata, %\ anume 
in absenfa interventiei statului, fiind susceptibilS de a reprezenta ajutor de stat.
In ceea ce prive^te mSsura de la punctui 3, referitoare la sustinerea de catre stat a contravalorii 
tichetelor de vacant^ acordate de oricare dintre angajatori (privati sau de stat)» consider^ cd 
aceastS mSsuri de sprijin nu contravine normelor de ajutor de stat dacS este acordate ^r3 
discriminare fat3 de originea produselor/serviciilor din Spafiul Economic European.
Referitor la masurile de la punctui 4 (art. V din proiectul de act normativ), care constau in 
acordarea de granturi pentru investitiile efectuate in statiunile balneare si garantii la creditele 
pentru investitii, precizim urmStoarele:
Acordarea de granturi pentru investitii a fost ;i in trecut subject al regulilor de ajutor de sXzxJde 
minimis §i sunt aplicabiie in continuare aceste reguli.
In ceea ce prive^te garantarea de cStre stat a unei parti din creditele pentru investitii, aceastS 
misura poate s3 nu implice ajutor de stat, dac3 se respecta conditiile prev3zute la punctui 3 din 
Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea afticolelor 87 sf 88 din frataiul CE privind 
ajutoarele de stat sub forma de garanfiL In caz contrar trebuie respectate criteriile §i procedurile 
din domeniul ajutorului de stat.
Astfel, concluzionand, in functie de sumele implicate pentru flecare beneficiar, mSsurile care au 
incidents cu legislatia de ajutor de stat pot reprezenta ajutor*<;?e minimis, acordat in baza 
Regulamentului ’(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratalul 
privind funcfionarea Uniunii Europene ajutoarelor de sau ajutor de stat care ar putea
fi acordat, de exemplu, in baza Comunicdrii Comisiei - Cadru temporar pentru mdsuri de ajutor 
de.s(ai de sprijinire a economiei in confextul actualei epidemii de-COVlD-lS^, cu modificSrile 

completarile ulterioare, sau in baza art. 107 (2) lit. b)l“ din ifTratatul privind Functionarea 
Uniunii Europene’^
in conformitate cu prevederile art. 7 - 15 * din OUG fir. 77/2014 privind procedurile nafionale in

Masura este prevazut la art. II din propunerea legikatlva. vizeaza completarea an. 25 din Ugea nr. 165/2018 
privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarilc si completarile ulterioare. cu doua noi alineaic (alin.(5) si 
(6)).
‘Masura este prevazuta la art. V din propunerea legislativa.
.. se vedea Secliunea 4.2 Notiunea de avantaj In general din Comunicarea Comisiei privind no(iunea de ajutor de 

stat astfel cum este mentionaia la articolul 107 alineatui (1) din Tratatul privind func(ionarea Uniunii Europene (JO 
al UE nr. C 262/19.07.2016).

.* JOal UE nr. L 352/2013.
7J0 al UE nr. C 0911/20.03.2020.

"Sunt compalibilc cu Plata intema:'
(b) ajutoarele destinate reparSHi pagubclor provocate de calamitati naturale sau de alte evenimente 
extraordinarcr.

" In ultimcle doua situatii, este neccsar^ nbtiflcarea masurilor de djutor de stat Comisiei Europene. anterior 
adoptSrii aceslora;
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domeniul ajulorului de stai, cu modiHcanfe completarile utterioare, mSsurile de natura 
ajutorului de minimisldt stat pot f1 acordate doar dupd elaborarea unor proiecte de scheme ajutor 
de stat / de minimis avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei ^i, dupa caz, autorizarea 
de catre Comisia Europeana.
De asemenea, menfionam ca sintagma „aJu{or de siai de m(n(m(s'\ prevazuta la art. V alin. (5) §1 
alin. (11) din propunerea legislativa, trebuie Inlocuita cu sintagma '’ajutor de stat/^e minimis'\ 
deoarece flnanlarea poate constitui fie ajutor de stat, fie ajutor de minimis.
Avand in vedere cele exprimate mai sus, in contextul scopului proiectului de stimulare a 
activita^ii $i reducerii efectelor crizei sanitare^~ in sectorul turismului^ va prezentam mai jos 
recomanddrile de amendare ale proiectului in conformitaie cu legislafia europeana nafionald 
in domeniul coneurenfei ajutorului de stat:
Art. IV se completeaza cu alin. (4) $i va avea urmatorul continut:
“(4) Prevederile prezentului articol se aplicd jdrd discriminare fata de originea 
produselor/serviciilor din Spafiul Economic European..”.
Art. V alin.(6) se completeaza va avea urmatorul continut:
(6) Garanlia acordata in name ?i in cont stat este de maximum 50% din valoarea creditului 
contractat de investitor, excluzdnd dobdnzile fi comisioanele aferente. Garanfia se acordd in 
condifii de piafa, cu respectarea prevederilor de la punctul 3 din Comunicarea Comisiei cu 
privire la aplicarea arlicolelor 87 $i 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de slat sub forma de 
garanfii.. In caz contrar, garanfia poate fi acordatd doar dupd elaborarea unei scheme de ajutor 
de stai/ de minimis, cu respectarea procedurilor din OUG 77/2014 privind procedurile 
nafionale in domeniul ajulorului de stat, cu modificdrile completarile ulterioare.
Art. V alin. (11) se modifica $i va avea urmatorul confinut:
Prevederile art. /. II ^i V precum fi orice alte prevederi privind orice proieci de masurd 
susceptibila a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis din prezentul act normaliv se vor 
acorda beneficiarilor Programului cu respectarea Legii coneurenfei 21/1996 fi a Ordonanfei 
de urgenfd nr. 77/2014 privind procedurile nafionale in domeniul ajutorului de stat. precum fi 
pentru modificarea fi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobatd cu modificdri fi 
compleldri prin Legea nr. 20/2015. cu modificarile fi completarile ulterioare. in funefie de 
valoarea ajutorului acordal fiecarui benefxciar, mdsurile care au incidenfa cu legislafia de 
ajutor de stat pot reprezenta ajutor de stat/de minimis, fi se acordd cu respectarea legislafiei 
europene fi nafionale in domeniul ajutorului de slat".

In incheiere, va transmitem Intreaga noastra deschidere ^i disponibilitate de a colabora continuu 
cu institufia Parlamentului in scopu! protejadi, menfinerii ^i stimularii concurentei $i a unui 
mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

Asigurandu-va de intreaga noastra colaborare, va stam la dispozifie pentru orice alte eventuale 
clarificari.

Cu deosebita consideratie,

Bogdai/A^

lU .IMS
Conform c.vpuncrii de motive prin crizS ssnitarS a^tn|? mia deCOVlD.19.-pant
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