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A/AUR/156/08.06.2021 

Parlamentul României  

              Camera Deputaţilor 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

 
 

ÎNTREBARE 
 
Adresată: Primului-ministru 

                  Domnului Florin Vasile Cîțu 

De către: Deputat AUR Galați, Lilian Scripnic 

Data: 08.06.2021 

Obiectul întrebării: Poziția Guvernului României pe tema taxării multinaționalelor 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

Decizia luată în urmă cu câteva zile, la Londra, de miniștrii de Finanțe din G7, privind 

forțarea celor mai mari companii din lume să plătească impozite guvernelor naționale în funcție de 

vânzările pe care le au în fiecare țară, ar putea fi o gură de oxigen pentru România, în contextul în 

care țara noastră se confruntă cu o procedură de deficit excesiv. Veniturile obținute prin taxarea 

multinaționalelor ar putea compensa, măcar parțial, măsurile de austeritate anunțate recent de 

actualul Guvern, sau ar putea să crească investițiile guvernamentale. 

 

Deoarece tema taxării multinaționalelor în fiecare țară unde aceasta operează este una de 

mare actualitate, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este poziția Guvernului României pe această temă? 

2. Care sunt întrevederile la nivel european sau internațional pe această temă la care reprezentanții 

Guvernului României au participat și ce mandat de poziționare pe tema taxării multinaționalelor au 

avut aceștia? 
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3. Ați făcut o evaluare, pe diversele scenarii discutate la nivel internațional, privind impactul asupra 

bugetului României al aplicării unui impozit pe profit de 15% pentru companiile multinaționale mari 

care își desfășoară activitatea în țara noastră? Dacă da, care sunt concluziile acestei evaluări? 

4. Cum explicați faptul că, deși toate guvernele își protejează companiile autohtone, Guvernul 

României a decis să ofere ajutoare de stat multinaționalelor cu proiecte de peste 100 milioane de 

Euro și, în același timp, să anuleze granturile pentru cele 28.000 de firme locale care au aplicat 

pentru Măsura 3, pariind pe investiții și extindere? 

 

Consider că România trebuie să aibă o poziție activă pe plan internațional și tranșantă în 

favoarea plății de către multinaționale a impozitului pe profit în țările unde își desfășoară afacerile. În 

același timp, îmi exprim speranța că deciziile pe care trebuie să le ia Guvernul în acest sens nu vor fi 

diluate sau întârziate de membrii Executivului care au avut diverse poziții în corporații 

multinaționale.  

 

Solicit răspuns scris și oral. 

 

Cu mulțumiri, 

Deputat Lilian Scripnic 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În atenția: Deputat AUR Lilian SCRIPNIC, Circumscripţia electorală nr.18 GALAŢI 




