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ACPR a cerut reducerea cotei unice la 10%, CAS de 41%, precum şi TVA de 5% la produsele 
agricole  
Agathon: Datele Alianţei arată că aceste măsuri nu vor duce la creşterea deficitului bugetar 
Fondul a atras atenţia că este foarte periculos să fie modificate taxele după ce au fost adoptate 
măsuri dificile 
 
Reprezentanţii patronatelor din România au propus delegaţiei Fondului Monetar Internaţional (FMI) 
reducerea cotei unice la 10%, a CAS la 41%,  precum şi TVA la produsele agricole de 5% "Venim cu 
o ofertă interesantă pentru FMI adoptată de conducerea Alianţei Confederaţiilor Patronale din 
România - ACPR. Vom cere reducerea cotei unice de la 16% la 10%, diminuarea contribuţiilor 
pentru asigurările sociale de stat de la 44,6% la 41%, precum şi reducerea TVA de la 24% la 5% în 
agricultură. Asta ar însemna venituri de un miliard de euro pe an la bugetul de stat, precum şi 
reducerea preţurilor la produsele alimentare cu 15%", declara vineri, înaintea întâlnirii cu delegaţia 
FMI, purtătorul de cuvânt al ACPR, Dan Matei Agathon. Acesta  a adăugat că datele Alianţei arată 
că aceste măsuri nu vor duce la creşterea deficitului bugetar. 
După întâlnirea cu delegaţia Fondului, purtătorul de cuvânt al ACPR a atras atenţia că şeful misiunii 
FMI în România, Jeffrey Franks, a subliniat faptul  că ''România are nevoie în acest moment 
de  stabilitate bugetară, astfel că Fondul nu poate accepta o depăşire a deficitului peste 4,4%  pentru 
anul viitor. De asemenea, am aflat că prognoza Fondului în ceea ce priveşte creşterea economică din 
2011 este de 1,5% '', a declarat pentru Curierul Naţional, Dan Matei Agathon. La rândul său, 
preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), Laurenţiu Plosceanu, ne-
a precizat că temele discuţiei propuse de şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, s-au axat pe 
trei paliere: perspectiva economică din punctul de vedere al mediului de afaceri pentru sfârşitul 
acestui an, probleme legate de piaţa muncii, precum şi aspecte privind îmbunătăţirea climatului 
investiţional al României în perioada următoare.  

Plosceanu: Am avut şi un dialog foarte detaliat  pe tema salariului minim 
 
''În cadrul întâlnirii de vineri cu reprezentanţii delegaţiei FMI, în linii mari, toată partea patronală  a 
susţinut reducerea  cotei unice la  10%, diminuarea taxelor sociale, precum şi dinamizarea politicii de 
investiţii la nivel naţional'', a declarat, pentru Curierul Naţional, Laurenţiu Plosceanu. 
Mai mult decât atât, preşedintele ARACO  ne-a mai spus că un alt subiect abordat a fost cel legat de 
salariul  minim, pe baza căruia a avut loc o discuţie detaliată. ''Am avut şi un dialog foarte detaliat  pe 
tema salariului minim. Se mizează pe o creştere între 700 - 750 de lei începând de anul viitor'', a 
precizat Plosceanu. 
În ceea ce priveşte sectorul construcţiilor, preşedintele ARACO ne-a spus că a cerut Fondului 



''eventuala introducere ca şi condiţie în acord a deblocării tranşelor către firmele de construcţii, 
evaluarea cât mai precisă a contractelor începute şi care nu au fost finalizate în ultimii 20 de ani, ca 
de altfel şi stabilirea publică a acelor proiecte care să fie clar finanţate din bugetul de stat şi din 
bugetul local, acestea ducând la crearea de noi locuri de muncă şi implicit a deblocării economiei'',  a 
menţionat Laurenţiu Plosceanu. 
 
Fondul analizează propunerile  
 
Pe de altă parte, Jeffrey Franks  a declarat că  FMI analizează toate propunerile care vizează 
modificări de taxe, însă este foarte periculos ca sistemul fiscal să fie schimbat la scurtă vreme după 
ce au fost adoptate măsuri foarte dificile. "Este foarte periculos să începi să modifici sistemul de taxe 
după ce ai luat nişte măsuri foarte dificile, dar vom discuta toate opţiunile", a declarat Franks, după 
întâlnirea cu reprezentanţii patronatelor. 
Referindu-se la creşterea salariului minim, Franks a afirmat că Fondul poate prezenta un punct de 
vedere clar doar după ce va fi cunoscut cu exactitate impactul unei astfel de măsuri. "Am discutat 
problema salariului minim pentru că vrem să avem o viziune clară a impactului pe care o creştere a 
acestuia l-ar putea avea. Cred că este prematur pentru mine să exprim un punct de vedere înainte de a 
fi auzit toate costurile şi beneficiile modificării salariului minim", a mai spus oficialul FMI. 
 
Franks a discutat cu Băsescu despre TVA şi neimpozitarea pensiilor 
 
Jeffrey Franks a declarat că a discutat cu preşedintele Băsescu despre problema votului din Parlament 
prin care a fost redusă TVA la alimentele de bază, iar pensiile sub 2.000 lei vor fi neimpozitate, 
arătând că şeful statului a lăsat să se înţeleagă că va lua măsuri. "Am discutat această problemă cu 
preşedintele Băsescu şi cred că va lua măsuri în această privinţă", a spus Franks, citat de Mediafax. 
Întrebat când a avut loc această discuţie, Franks a precizat că în urmă cu două zile. Surse 
guvernamentale au declarat, joi, că premierul Emil Boc i-a asigurat pe reprezentanţii FMI că situaţia 
generată de proiectele adoptate de către deputaţi, privind TVA de 5% pentru alimente şi 
neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei, va fi rezolvată rapid. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, 
marţi, un proiect de lege iniţiat de parlamentari PSD, PC şi PNL prin care TVA scade de la 24% la 
5% pentru pâine, carne, lapte, ulei şi zahăr. Tot marţi, Camera Deputaţilor a adoptat o propunere 
legislativă a deputatului PDL Mircia Giurgiu de modificare a Codului Fiscal, care prevede că 
"venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea din venitul din pensii a sumei de 2.000 
de lei neimpozabile lunare". Pentru ambele proiecte, Camera este forul decizional, iar legile urmează 
să fie transmise preşedintelui Traian Băsescu pentru promulgare. 
România a încasat, până în prezent, 11,27 miliarde de euro de la FMI, din cadrul unui împrumut total 
de 13,15 miliarde de euro, la care se adaugă cele 3,5 miliarde de euro primite de la CE, dintr-un 
împrumut de 5 miliarde de euro, precum şi 300 de milioane de euro de la Banca Mondială. Pachetul 
total de sprijin pentru România, convenit pe 4 mai 2009 cu marii finanţatori mondiali, se ridică, în 
total, la 20 de miliarde de euro. 

 


