Scutiți de plata rovinietei! Senatul a votat.
Cine sunt norocoșii?
26 iun 2020

O șansă pentru relansarea activității

Este vorba despre un nou proiect de lege votat de Senat și care,
potrivit expunerii de motive, se dorește a fi reacție la provocările
imediate generate de efectele pandemiei de coronavirus asupra
diferitelor domenii de activitate.
Proiectul de act normativ, ce va fi trimis spre dezbatere și aprobare Camerei
Deputaților, propune ca pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri sau
de persoane, inclusiv cele mixte, patronii să fie scutiți de plata rovinietei până la
sfârșitul acestui an.

“În prezent, sectoare largi de activitate sunt parțial sau total paralizate, sute de mii
de contracte de muncă sunt suspendate și în pericol de a fi desființate. Pentru ca,
totuși, economia și societatea să poată funcționa, am identificat două ramuri ale
industriei care, în prezent, au în mod deosebit nevoie de facilități pentru a-și
continua activitatea. Acestea s-ar acorda până la 31 decembrie 2020, stimulând
astfel participarea celor două industrii la eforturile de reconstrucție, de refacere a
economiei”, au explicat, în expunerea de motive, autorii proiectului de lege.
Astfel, în domeniul transporturilor, propunerea legislativă prevede scutirea
transportatorilor de marfă de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri
naționale, respectiv a celei de trecere a podurilor pentru care se percep astfel de
tarife. Cu alte cuvinte, transportatorii de mărfuri și de persoane vor fi scutiți de
plata rovinietei până la finalul anului. Măsura se va aplica nu doar vehiculelor
pentru transportul de mărfuri sau de persoane, ci și vehiculelor mixte, cu care se
transportă concomitent mărfuri și persoane.
Totodată, inclusiv transportatorii care vor avea roviniete valabile la momentul
intrării în vigoare a proiectului de lege vor putea beneficia de scutire. Mai precis,
perioada acoperită de rovinietă, de după intrarea în vigoare a proiectului, se va
„reporta” pentru anul 2021, menționează, la rândul său, Avocatnet. În plus,
transportatorii vor fi scutiți, până la finele anului, și de taxa de pod cerută la
traversarea Dunării spre litoralul Mării Negre sau spre Bulgaria.
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