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Întrebare 

Către:  

Ministerul Finanțelor Publice 

Domnului Vasile-Florin Cîțu 

De la: Lavinia-Corina Cosma, deputat USR 

 

 

Obiectul întrebării: Adoptarea unor facilități fiscale pentru toate categoriile de debitori  

 

Domnule Ministru Vasile-Florin Cîțu, 

 

În calitate de deputat în Parlamentul României am primit numeroase sesizări din partea 

agenților economici privind atingerea directă a principiului nediscriminării și al egalității în 

drepturi a tuturor cetățenilor în fața legii, statuat în art. 16, alin. 1 și 2 din Constituția României, 

republicată, respectiv al egalității de tratament fiscal între diversele categorii de debitori. 

În concreto, s-a încercat armonizarea impactului economic creat de criză de coronavirus 

Covid – 19, în România, prin adoptarea O.U.G 29/2020 privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare. Constatăm, ad litteram, faptul că O.G nr.6/2019, modificată și completată, în art. 

1, alin.2, dispune: „Prin obligații bugetare în sensul prezentului capitol, se înțelege obligația de 

plată a oricărei sumă care se cuvine bugetului general consolidat individualizată în titluri 

executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea 

recuperării”. Astfel, forma actuală a ordonanței permite acordarea de facilități fiscale doar unei 

anumite categorii de debitori, creându-se o discriminare prin omisiune față de debitorii celorlalte 

bugete. 

Pentru a răspunde unei nevoi cu siguranță generale, pentru contribuabili, persoane 

juridice, este nevoie de amendarea alin. 2, al art. 1, din O.G. nr. 6/2019, prin includerea în 
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categoria acestor obligații și a „Oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau 

bugetelor autorităților publice centrale și locale”. Astfel s-ar îngădui și altor categorii de 

debitori să beneficieze de prevederile și facilitățile fiscale urmărite de către Guvern, prin 

adoptarea ordonanței cu pricina.  

Există numeroase situații în care agenții economici sunt puși în situația de a avea obligații 

fiscale și față de bugetele locale, nu numai față de bugetul general consolidat al Statului. 

Scopul final al actului normativ adoptat de către Guvern, O.U.G 29/2020 este de a pune 

la dispoziția mediului economic pârghii legale și concrete pentru a se menține pe linia de plutire 

în contextual actual și pentru a facilita redresarea și evitarea unei posibile crize. Statul are un rol 

activ în economia de piață și astfel trebuie să contribuie prin toate mijloacele legale la 

supraviețuirea economică a tuturor întreprinzătorilor.  

Prevenția unui colaps economic post – criză generată de această pandemie trebuie să 

constituie prioritatea numărul 1 al statului, mai ales dat fiind faptul că este dificilă anticiparea 

evoluției acestor efecte pe termen lung.  

Așadar oportunitatea ajustării actului normativ mai sus menționat, nu reprezintă un 

simplu capriciu ci, ea răspunde unei necesități reale, existente în realitatea economică a țării, mai 

ales că, potrivit modificărilor aduse prin O.G nr. 6/2020 (modificări operate asupra O.G. 6/2019), 

notificarea și apoi întocmirea planului de reorganizare necesită timp și predictibilitatea 

rezonabilă a legislației fiscale. 

Este de datoria noastră, în calitate de factori decizionali, să facilităm revigorarea 

economiei și să prevenim, nu să „tratăm”, posibilele efecte care vor fi generate de criză de 

coronavirus. 

Pentru o mai bună înțelegere a situației, vă rog să îmi comunicați în scris, răspunsul 

pentru următoarele întrebări: 
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1. Care este poziția Ministerului cu privire la speța prezentată? 

2. Care este raționamentul pentru care nu s-au acordat facilități fiscale și față de 

bugetele locale? 

3. Care sunt măsurile care se vor adopta pentru a se crea un cadru facil și pentru 

celelalte categorii de debitori, inclusiv cei care au obligații față de bugetele 

locale? 

 

 




