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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind instituirea unor masuri pentru stimularea activitatii §i reducerea 

efectelor crizei sanitare in sectorul de turism

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 80, dupa alineatul (4) se introduc tret not alineate, 
alin.(5)-(7) cu urmatorul cuprins:

„(5) Prin exceplie de la prevederile alin.(l), impozitul aferent veniturilor 

din salarii §i veniturile asimilate salariilor realizate pe perioada starii de urgen^a 

sau a starii de alerta se pot e§alona in rate egale lunare, pe o perioada de 3 luni 
dupa incetarea starii excep^ionale pentru urmatoarele activitali:

a) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funclie 

similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
b) serviciile de restaurant §i catering.

(6) Pentru contribuabilii care nu acceseaza facilitatea de e§alonare 

prevazuta la alin.(5) se va acorda o bonificalie de 10% din sumele platite la 

termenul prevazut la alin.(l).
(7) Facilitalile prevazute la alin.(5) §i (6) se aplica numai contribuabililor 

care men^in locurile de munca existente la inceputul starii de urgenta cel pu^in inca 

6 luni de la incetarea starii de alerta.
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Art.II.- Prin derogare de la prevederile art.291 alin.(3) lit.d) §i e) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare 

sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata incepand cu luna urmatoare intrarii in 

vigoare a prezentei legi §i pana la data de 31 decembrie 2020 urmatoarele prestari 
de servicii §i/sau livrari de bunuri:

a) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie 

similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
b) serviciile de restaurant §i catering, cu excep^ia bauturilor 

alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10;
c) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu 

trac^iune cu aburi pe linii inguste in scop turistic sau de agrement;
d) transportul de persoane utilizand instalaliile de transport pe cablu 

- telecabina, telegondola, telescaun, teleschi - in scop turistic sau de agrement;
e) transportul de persoane cu vehicule cu trac^iune animala, folosite 

in scop turistic sau de agrement;
f) transportul de persoane cu ambarcaliuni folosite in scop turistic

sau de agrement;
g) vanzarea serviciilor de calatorie, excursii, transport §i cazare, cu 

ridicata sau amanuntul, catre publicul larg §i clien^ilor comerciali de agen^iile 

turistice.

Art.III.- La articolul 25 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.599 din 13 iulie 

2018, cu modificarile §i completarile ulterioare, se completeaza cu doua noi 
alineate, respectiv alin.(5) §i (6) cu urmatorul cuprins:

„(5) Pentru anul 2020 §i anul 2021 statul sus^ine contravaloarea 

tichetelor de vacan^a acordate de oricare din angajatorii prevazu^i la art. 3 in 

cuantum maximal de 1450 lei/angajat, cu excep^ia angajalilor cu contracte 

individuale de munca cu timp paifial.
(6) Un angajat nu poate beneficia de tichete de vacanla sustinute de 

stat decat de la un singur angajator.”

Art.IV.- (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin.(6) din Ordonan^a 

Guvemului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie §i serviciile de 

calatorie asociate, precum §i pentru modificarea unor acte normative, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.728 din 23 august 2018, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, pentru pachetele de servicii de calatorie §i serviciile de 

calatorie asociate comercializate anterior §i pe perioada starii de urgen^a §i starii de
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alerta pentru anul 2020, suma contractuala se poate transforma m voucher valoric 

pe care turistul il va folosi pentru acelea§i servicii contractate initial pana la data de 

31 decembrie 2021, sau servicii turistice echivalente, inclusiv prin schimbarea 

destinaliei ini^iale, cu acordul scris al clientului.
(2) Emiterea voucherelor se face de catre ageusia organizatoare a 

pachetului de servicii turistice fara a solicita sume suplimentare.
(3) Voucherele nefolosite vor fi -compensate de catre agen^ia 

organizatoare a pachetului de servicii turistice, dupa data de 31 decembrie 2021, 
prin retumarea sumelor avansate de client.

Art.V.- (1) Pentru sprijinirea investiliilor in domeniul turistic, se instituie 

Programul pentru modemizarea §i dezvoltarea sta^iunilor balneare, avand ca obiect 
sus^inerea financiara a investi^iilor publice §i private din sta^iunile balneare sau 

balneoclimaterice, sus^inere financiara care consta intr-un ajutor nerambursabil cat 
§i in garantarea de catre stat a unei paifi din creditele pentru investi^ii.

(2) Sumele aferente Programului pentru modemizarea §i dezvoltarea 

staliunilor balneare, denumit in continuare Program, se utilizeaza exclusiv pentm 

fman|area proiectelor de investilii pentm modemizarea §i dezvoltarea staliunilor 

balneare sau balneoclimaterice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1016/2011 

privind acordarea statutului de sta^iune balneara §i balneoclimaterica pentru unele 

localitali §i areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

(3) Beneficiarii
unitalile/subunitalile administrativ-teritoriale, denumite in continuare UAT §i 
societa^ile infiinlate in conformitate cu prevederile Legii societafilor nr.31/1990, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(4) Prin Programul sta^iuni balneare se transfera fonduri publice 

beneficiarilor unita^i administrativ-teritoriale pentm fmantarea integrals a 

categoriilor de investilii §i cheltuieli stabilite prin hotarare de guvem.
(5) Sus^inerea financiara a investifiilor efectuate de societafile 

comerciale consta intr-un ajutor nerambursabil acordat sub forma unei scheme de 

ajutor de stat de minimis, cat §i in garantarea de catre stat a unei parfi din creditul 
utilizat de catre societatea comerciala pentru categoriile de cheltuieli eligibile 

stabilite prin hotarare de guvem.
(6) Garanfia acordata in nume §i cont stat este de maximum 50% din 

valoarea creditului contractat de investitor, excluzand dobanzile §i comisioanele 

aferente. Garanfia se acorda in condifii de piafa §i poate fi acordata §i pentm 

beneficiarii ajutomlui de minimis.

stafiuni balneareProgramului sunt
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(7) Societa^ile care vor beneficia de sprijin financial prin Programul 
stafiuni balneare trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanfarii 
investifiei, fiind necesar ca acesta sa nu fie in dificultate, in conformitate cu 

legislafia in vigoare.
(8) Profitul §i confinutul activitafii in investifiile efectuate de catre 

beneficiarii Programului stafiuni balneare vor fi menfinute cel pufin 10 ani de la 

accesarea din acest program; in caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral 
sumele obfinute ca sprijin fmanciar.

(9) Lucrarile de reabilitare, modemizare §i dezvoltare a unitafilor 

turistice balneare respecta prevederile legislafiei in vigoare din domeniul 
constmcfiilor, al mediului §i al sanatafii publice, precum §i al normelor de 

funcfionare in domeniul turistic balnear.
(10) Investifiile §i cheltuielile unitafilor administrativ-teritoriale 

fmanfate integral prin acest program, criteriile de eligibilitate §i procedurile de 

aprobare §i transfer a fondurilor de la bugetul de stat se vor stabili prin hotarare a 

Guvemului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(11) Schema de ajutor de stat de minimis pentru beneficiarii 

Programului se va constitui §i operafionaliza prin hotarare a Guvemului, in 

conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr.77/2014 

privind procedurile nafionale in domeniul ajutorului de stat, precum §i pentru 

modificarea §i completarea Legii concurenfei nr.21/1996, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr.20/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(12) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Finanfelor publice va elabora normele cu privire la condifiile de 

acordare a garanfiilor, la plafoanele de garantare §i la alocarea acestora, la 

comisionul de gestiune a garanfiei, la plata §i recuperarea garanfiei de stat, care vor 

fi aprobate prin hotarare a Guvemului.

Art.VI.- De facilitafile prevazute la art.I, II §i III beneficiaza societafile 

comerciale care nu i§i vor majora prefurile §i/sau tarifele serviciilor §i bunurilor 

livrate cu mai mult de 10% fafa de aceia§i perioada a anului precedent.
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Acest protect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc
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