
Expunere de motive

referitor la propunerea legislative privind instituirea unor masuri pentru 
stimularea activitatii si reducerea efectelor crizei sanitare in sectorul de

turism

Sectorul "Hoteluri si restaurante" (HORECA), cod CAEN nr. 55-56, a fost si va 
fi cel mai afectat de pandemia COVID-19, atat phn inchiderea efectiva a 
hotelurilor si restaurantelor pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, 
cat ^i pe parcursul anului, cand conditiile de distantare sociala vor reduce 
capacitatile de cazare si servire. Mai mult, criza economica din acest an va 
afecta veniturile multor categorii de populatie, cu impact asupra diminuarii 
cererii, cu deosebire pentru zonele turistice mai putin solicitate, precum 
statiunile balneare sau pentru perioadele de extrasezon. Caurmare, multe 
societati din acest domeniu vor avea grave probleme financiare, m absenta 
unor masuri de sustinere ^i compensare a pierderilor inregistrate. Desi 
sectorul asigura doar circa 2% din produsul intern brut, acesta are un effect 
semnificativ de antrenare in economie, oferind support pentru activitatea de 
transport, agricultura si Industrie alimentara etc.

in primul trimestru, cand numai luna martie a fost afectata de starea de 

urgenta, volumul cifrei de afaceri din "hoteluri si restaurante" s-a redus cu 
7,15%, din cauza ca in luna martie s-a inregistrat o scadere de 42,5% fata de 
luna martie 2019. Dar dificultayie in acest sector au inceput chiar de la 
inceputui anului, volumul cifrei de afaceri inregistrand reduceri de la o luna la 
alta astfel incat in luna martie cifra de afaceri era cu 51,6% mai mici decat in 
decembrie 2019.

in luna aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019, sosirile in structurile de 
primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 98,1%, ceea ce in fapt 
exprima inchiderea capacitatilor de cazare pe perioada starii de urgenta, cu 
exceptia celor utilizate pentru persoanele aflate in carantina.

De aceea, indicele de utilizare a locurilor de cazare in luna aprilie 2020 
a fost doar de 8,3% pe total structure de cazare turistica.

Tinand cont ca aceasta situatie s-a prelungit prin starea de alerta si in 
perioada mai-iunie, sectorul HORECA se afla in imposibilitatea de a-si mentine 
viabilitatea in absenta unor masuri de sprijin din partea statului.
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Prin aceasta initiativa legislative se propune un pachet complex de 
masuri care are ca obiective: (i) reducerea costurilor societatilor comerciale 
prin amanarea piatii unor taxe si impozite; (ii) stimularea cererii turistice prin 
sustinerea directa si indirecta a costurilor populatiei destinate acestui scop; 
(iii) stimularea investitiilor.

Initiativa legislative propune, concomitant cu facilitatile acordate, 
conditionalitati cu privire la mentinerea locurilor de munca si la stabilitatea 
preturilor si tarifelor, astfel meat efectul scontat al pachetului de masuri sa nu 
fie anulat prin comportamente neadeevate din partea unor agenti economici.

Pentru atingerea obiectivelor mentionate prin initiativa legislative se 
propun urmatoarele masuri:

Esalonarea piatii impozitului aferent veniturilor din salarii pe o 
perioada de 3 luni dupa incetarea starii exceptionale. Pentru societatile care 
nu acceseaza facilitatea de esalonare se acorda o bonificabe de 10% din 
sumele platite la termenul prevazut de lege.

Pentru reducerea costurilor suportate de populatie se propune ca 
pana la sfarsitui anului 2020, serviciile de cazare, restaurant si transport in 
scopuri turistice sa fie scutite de taxa pe valoarea adaugata bruta.

Pentru anul 2020 si 2021 se propune ca statui sa sustina 
contravaloarea tichetelor de vacanta acordate de oricare dintre angajatori, in 
cuantum de maxim 1450 lei/angajat.

Sprijinirea agentiilor turistice care au emis pachete turistice pana 
la instituirea starii de urgenta pentru a amana returnarea sumelor incasate de 
la client! prin instituirea unui sistem de vauchere prin care pachetele de servicii 
care nu au mai pLitut fi prestate sa fie reprogramate.

Stimularea investitiilor prin instituirea "Programului pentru 
modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare, prin care se propune o 
sustinere financiara pebtru astfel de investitii, care consta intr-un ajutor 
nerambursabil completat cu garantarea de catre stat a unei parti din creditele 
pentru investitii.
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