
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Florin-Vasile Câțu, Ministrul Finanțelor Publice 

      Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Măsuri concrete pentru angajatori și angajați pe perioada stării de            

urgență 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Având în vedere Capitolului IV din Decretul Președintelui României nr. 195/2020           

privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României; 

Văzând perspectivele de evoluție negativă a cazurilor de COVID-19 pe teritoriul           

României și menținerea măsurii stării de urgență, precum și urmările acesteia pe piața             

muncii, piața financiară și economică; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 192 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Guvernul va amâna plata impozitului pe profit aferent primelor 2 trimestre ale             

anului 2020? 

2. Dacă Guvernul va amâna plata impozitului pe profit aferent trimestrului IV al            

exercițiului financiar 2019? 

3. Dacă Guvernul va amâna plata impozitului anual datorat pentru venitul anual net/            

câștigul net anual impozabil aferent anului 2019? 

4. Dacă Guvernul va amâna termenul de achitare a taxei de plată (TVA) datorată             

primelor 2 (două) trimestre ale anului 2020? 
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5. Dacă Guvernul va amâna plata, la cererea contribuabilului, a contribuției de asigurări            

sociale de stat și a contribuției de asigurări de sănătate până la data de 01.10.2020? 

6. Dacă Guvernul va plafona prețul la medicamente și alimente ori la nivelul prețului             

mediu din ultimele 3 (trei) luni dinaintea momentului declarării stării de urgență, ori la              

nivelul prețului de la momentul 01.03.2020? 

7. Dacă Guvernul va suspenda obligația de plată a serviciilor de utilitate publică pentru             

toți consumatorii casnici și asimilații acestora (ex. cămine de copii, bătrâni) atât pe             

durata stării de urgență, cât și pe o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile după încetarea                

stării de urgență? 

8. Dacă Guvernul va muta obligația de formulare a cererilor contribuabililor din format            

scris în format electronic?  

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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