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Răspunsurile candidaților la funcția de parlamentar al județului Maramureș
1. Având calitatea de parlamentar ales și legiuitor, în același timp, care sunt primele trei priorități
legislative, în opinia dvs și a partidului pe care îl reprezentați, pentru dezvoltarea unui climat economic,
stabil și predictibil, ce va stimula afacerile românești?

Brian Cristian – USR-PLUS
Sunt un tânăr antreprenor și știu câtă nevoie avem de un mediu de afaceri stabil, predictibil și competitiv. Mă
confrunt zilnic cu greutățile adăugate de stat pe umerii mediului privat. În opinia noastră, dezvoltarea unui
climat economic favorabil antreprenorilor români începe cu debirocratizarea. Putem face asta prin digitalizarea
completă a procesului de înființare a firmelor și prin reînființarea comisiei de tăiat hârtii. Alte două priorități
legislative pe care le propunem sunt legate de adaptarea legislației românești la Noua Strategie de Politică
Industrială de la nivel european și de reducerea impozitării muncii prin scutirea de taxe și impozite a 2.230 de
lei din salariul brut.”

Vlad Duruș – USR-PLUS
Prioritățile mele din acest areal se subscriu priorităților enunțate de programul de guvernare al USR PLUS.
Astfel, în plan economic, alianța propune și își asumă o serie de obiective clare, pentru stimularea capitalului
autohton:
- Antreprenoriat fără birocrație: Reducerea birocrației impuse de stat pentru întreprinderile românești.
Continuăm procesul de debirocratizare prin analiza permanentă a poverii administrative pe mediul de
afaceri și reducerea cerințelor inutile.
- Bani europeni investiți în industrii ale viitorului: Dezvoltarea României prin investiții în industrii strategice
la nivel european și în avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, eco turism, industrii
creative.
- „Clasa de mijloc la sate”: susținerea fermierilor mici și mijlocii: Creșterea competitivității și a performanței
economice a fermierilor mici și mijlocii prin acces la: know-how, forme asociative și centre de colectare
cu servicii integrate („food hubs”) și la canale de vânzare variate.
- Acces la finanțare pentru antreprenori: Facilitarea accesului la informații si la finanțare pentru
antreprenori, oportunități în funcție de stadiul afacerii și diversificarea surselor de finanțare.
- Drumul spre acasă pentru românii din diaspora: Facilitarea reîntoarcerii în țară a românilor care își
doresc să revină. Programe de asistență clar țintite pentru informare, întoarcere, acomodare și
încurajarea antreprenoriatului în țară
Florin Barbur – USR-PLUS
România suferă în prezent de o lipsă totală de direcție în ceea ce privește modelul economic de dezvoltare.
Statul intervine haotic și discreționar, creând panică și instabilitate, descurajând investițiile și antreprenorii.
Piețele sunt dezechilibrate, în special cea a forței de muncă, provocând o erodare clară a competitivității.
Întreprinderile românești nu își mai găsesc forța de muncă necesară. Haosul legislativ și modul creativ de
punere în practică a reglementărilor au dus la o incertitudine și birocrație excesivă.
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Programul USR PLUS propune un model economic bazat pe antreprenoriat, concurență corectă, inovare și
investiții din fonduri europene. O cultură antreprenorială autentică și performantă creează nu doar resurse și
rezultate, ci dezvoltă oameni activi, autonomi, care știu importanța cooperării, stimulează responsabilitatea și
curajul.
Prioritățile noastre în domeniul economic sunt: antreprenoriat fără birocrație, locuri de muncă bine plătite și
acces la capital, bani europeni pentru industriile viitorului.
Vrem să asigurăm condițiile cadru pentru un mediu antreprenorial dinamic și eficient. Ca măsuri concrete avem
în vedere:
- Debirocratizarea: posibilitatea de a înființa o firmă în întregime online, simplificarea procedurilor de
înființare/desființare a firmelor, declarații fiscale făcute în întregime online, fără dosare și cozi la ghișee,
toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic.
- Fără creșteri de taxe și impozite asupra sectorului privat: nu vom introduce noi impozite, taxe sau
contribuții obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilități existente.
- Depolitizarea controalelor în sectorul economic, instituirea prevenției și a rolului formativ ca
regulă clară de evitare a abuzurilor instituțiilor de control ale statului.
- Flexibilizarea legislației muncii și a contractelor de muncă, simplificarea procedurilor de înființare a unei
firme prin introducerea unei proceduri administrative și nu judecătorești în cadrul Registrului Comerțului.
- Simplificarea formulelor de calcul a obligațiilor fiscale, respectiv definirea clară și neinterpretabilă a
deductibilităților fiscale, în vederea determinării corecte a bazei impozabile.
- Implementarea legii holdingurilor pentru a încuraja antreprenorii români să-și înființeze societăți tip
holding în România și nu în afara țării, repatriind în acest fel capitaluri care astăzi stau în state cu
legislație mai permisivă.
Sorin Vlașin – Partidul Social Democrat
-

Modificarea legii achiziţiilor publice
Micşorarea impozitului pe profit
Reducerea contribuţiilor pe salarii

2. Care sunt opțiunile dvs. privind politicile fiscale în raport cu mediul de afaceri din România?
Brian Cristian – USR-PLUS
Opțiunile mele în ceea ce privește politicile fiscale în raport cu mediul de afaceri din România sunt:
- transparența fiscală: îmbunătățim transparența și cooperarea între statele membre în ceea ce privește
Deciziile fiscale cu impact transfrontalier,
- politica fiscală a României trebuie să țină cont de evoluțiile la nivel european, de unde vine o presiune
constantă politică fiscală comună, cel puțin la nivelul zonei euro,
- politică fiscală predictibilă: atât pentru mediul intern, cât și pentru atragerea investițiilor străine directe
Vlad Duruș – USR-PLUS
Având o ideologie liberală din punct de vedere economic, opțiunile mele sunt în favoarea unei intervenții cât
mai mici posibile a statului în economie. Mediul de afaceri trebuie lăsat să se dezvolte, bazându-se pe o
birocrație și o taxare minimală, nu împovărat de către stat.
Florin Barbur – USR-PLUS
Sistemul finanțelor publice trebuie să fie sustenabil, transparent, corect față de contribuabil și să susțină o
economie performantă. Politica fiscal-bugetară trebuie să asigure stabilitate și predictibilitate. Orice modificare
a politicilor fiscale trebuie să fie făcută pe bază de analiză de impact, cu consultare publică prealabilă și
permițând o perioadă de ajustare înaintea adoptării.
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În sistemul fiscal român, impozitarea pe muncă este foarte ridicată. Dintr-un salariu, statul ia aproximativ tot
atât cât încasează și salariatul care muncește. În prezent, 43% din salariu se duce la stat și 57% la salariat.
Oricine muncește legal în România, indiferent de salariu pe care îl are, plătește CAS 25% și CASS 10%, după
care impozit pe venit 10%, iar, pe lângă acestea, angajatorul mai are de plătit faimoasa contribuție pe care a
adăugat-o guvernul de 2,25% din tot salariul brut. Această politică fiscală scumpește în mod artificial munca.
Mai grav, nu permite creșterea salariilor pentru a atrage înapoi forța de muncă tânără care a părăsit România.
De aceea, ne vom concentra asupra reducerii poverii fiscale asupra muncii.
Reforma și eficientizarea ANAF este imperativă. Avem în vedere debirocratizarea în relația antreprenorilor cu
organul fiscal, stimularea conformării voluntare și eficientizarea aparatului fiscal.
Sorin Vlașin – Partidul Social Democrat
Ca antreprenor cu o vechime de peste 25 de ani, m-am lovit adesea de “neajunsurile” unor politici fiscale
gândite şi implementate, de multe ori, pe genunchi, sprijinite pe legi la a căror construcţie nu s-a luat în calcul
opinia actanţilor economici, care uneori dădeau bine pe hârtie, dar porneau de la meteahna românească de a
schimba ceea ce a făcut, sau a început să facă precedenta administraţie. De aceea consider că politica fiscal
a unui stat, având în vedere ţesătura complexă de legi, realităţi şi factori care o compun şi influenţează, trebuie
să se aşeze pe corolarul predictibilităţii. Nu vom putea vorbi de investiţii consistente, nu vom putea deschise
apetitul antreprenorului român pentru consolidare sau extindere, atâta timp cât acesta nu ştie ce “surprize” îi
pregăteşte Ministerul de Finanţe luna viitoare sau anul viitor. Una din imperativele momentului ar trebui să o
reprezinte implementarea unor politici fiscale care să ne permită să atragem forţă de muncă din celelalte ţări
ale U.E şi nu numai. Stabilitate, predictibilitate, deschidere – acestea sunt, în opinia mea – cuvintele de ordine.

3. Care sunt acțiunile dvs. prin care veți susține, din calitatea de parlamentar ales, dialogul și
consultarea cu mediul de afaceri local și național și cum veți sprijini, în mod real, participarea mediului
de afaceri(a organizațiilor patronale ), la luarea deciziilor privind dezvoltarea economică locală și
națională?
Brian Cristian – USR-PLUS
Din calitatea de parlamentar ales, voi susține dialogul și consultarea cu mediul de afaceri local prin organizarea
de ședințe lunare la viitorul cabinet pe care o să îl deschid în Baia Mare. Mi-am propus să-mi desfășor
activitatea publică pe baza a trei principii: transparență, consultare și planificare strategică. În calitate de
reprezentant al județului Maramureș, nu am de gând să plec la București și să votez pentru deciziile privind
dezvoltarea economiei înainte să mă consult cu mediul de afaceri. Ne așteaptă un an 2021 destul de greu din
punct de vedere economic și mă aștept ca orice măsură cu impact fiscal să nu fie luată fără consultare
prealabilă și studiu de impact.
Vlad Duruș – USR-PLUS
Dacă voi fi ales în funcția postul de deputat, voi depune toate eforturile și diligențele, îmi voi folosi toate
competențele și atribuțiile pentru a dezvolta mediul de afaceri, ținând cont de necesitățile și interesele acestui
domeniu, fiind o punte de legătură între reprezentanții săi și autoritățile guvernamentale, centrale și locale.
Având în vedere că economia, alături de alte domenii, precum: sănătatea, educația, mediul, infrastructura de
transporturi etc, reprezintă principalul factor care determină nivelul de trai pentru locuitori, care generează
locuri de muncă și, ca urmare, venituri, ar trebui ca în permanență factorul politic să fie în mod special
preocupate de relația cu mediul de afaceri.
Motivul rezidă din faptul că acesta determină, prin reprezentanții săi, dezvoltarea economică a statului. Prin
urmare, Parlamentul trebuie să fie într-o legătură permanentă cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Impreună
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trebuie să realizeze analize de nevoi, să identifice problemele apărute, să înregistreze doleanțe, idei și
propuneri. Pornind de la acestea, legiuitorul trebuie să facă tot posibilul pentru a crea condiții cât mai bune
mediului de afaceri.
Florin Barbur – USR-PLUS
Dialogul între parlamentari și mediul de afaceri trebuie să fie unul constant. Orice decizie sau măsură
implementată trebuie să fie precedată de o perioadă de consultare cu toate părțile implicate/afectate. În cadrul
birourilor parlamentare voi avea un dialog permanent cu oamenii de afaceri din Maramureș, iar periodic voi
organiza consultări cu asociațiile de întreprinzători. Ne dorim o guvernare transparentă și incluzivă. Vocea
oamenilor de afaceri trebuie să fie auzită și propunerile lor transpuse în politici publice. Politicienii nu le știu pe
toate! Un parlamentar trebuie să fie deschis la dialog și receptive, pentru a putea cunoaște problemele și
pentru a putea genera soluții, pornind de la propunerile înaintate chiar de antreprenori
Sorin Vlașin – Partidul Social Democrat
Intenţionez să dau curs, de fiecare dată, invitaţiilor la toate forumurile de discuţie iniţiate de mediul de afaceri
local şi naţional, ducând apoi, în dezbaterea forului legislativ, opiniile şi propunerile lor. De asemenea, dacă
partidul pe care îl reprezint va ajunge la guvernare, cred cu tărie că aş putea să aduc miniştrii din sfera
economică la discuţii aplicate, periodice, cu reprezentanţii antreprenorilor, atât la nivel naţional, cât şi local –
nu cred că putem ignora imensul potenţial reprezentat de IMM-uri, sau dezvoltarea regionala, care se poate
produce doar într-un context generat de specificitate. Dacă ar fi să dăm exemplul Maramureşului, vorbim aici
de industria lemnului, vârf de lance al economiei regiunii, dar şi motor de dezvoltare al sectoarelor conexe.

4. Sunteți de acord cu înființarea Comisiilor Consultative Economice, de pe lângă Camera Deputaților
și Senatul României, formate din reprezentanții mediului de afaceri și reprezentanții Camerei
Deputaților respectiv Senatul României?
Brian Cristian – USR-PLUS
Sunt de acord cu înființarea Comisiilor Consultative Economice, de pe lângă Camera Deputaților și Senatul
României.
Vlad Duruș – USR-PLUS
Da, sunt de acord cu înființarea și funcționarea unei astfel de comisii.
Florin Barbur – USR-PLUS

Da, sunt de acord. De altfel, consider că astfel de comisii pot funcționa și la nivel județean, pentru a
facilita dialogul între oamenii de afaceri și reprezentanții administrației publice.
Sorin Vlașin – Partidul Social Democrat
Da, cu certitudine! Procesul legislativ actual obligă la dezbatere, nici nu se pot concepe altfel lucrurile.
Reprezentanţii patronatelor sunt, din câte cunosc, invitaţi de drept in comisiile propunătoare şi avizoare – iar
o Comisie Cosultativă formată din reprezentanţi ai mediului de afaceri şi parlamentari ar întări comisiile
existente.
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