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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 07.06.2022 
                                                        Nr.4c-3/359/2021 

 
 
 
 
Către,  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
 

Domnului Preşedinte Bogdan-Iulian Huțucă 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Propunerii  

legislative pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, transmisă, pentru dezbatere în fond, Comisiei pentru industrii și servicii 

și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr.P.L.x. 297/2021 din 11 

octombrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

  

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 

 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra Propunerii  legislative pentru stabilirea unor măsuri de protecție 
socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea  legislativă pentru stabilirea 
unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, transmisă cu adresa 
nr.P.l.x. 297/2021 din 30 iunie 2021, înregistrată la comisie sub nr.4c-
3/359/2021 din 30 iunie 2021. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.325/17.05.2021, avizează negativ 
propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.3728/05.05.2021, și-a 
exprimat următoarele puncte de vedere: 

- reprezentanții părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă a 
proiectului de act normativ; 

- reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea faborabilă a 
proiectului de act normativ; 

- reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale 
societății civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act 
normativ. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 28 iunie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizele 4c-6/608/ din 
8 septembrie 2021, respectiv nr.Plx 297/2021 din 30 septembrie 2021, au avizat 
negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare instituirea 
unor măsuri fiscale pentru anumite persoane juridice, constând în acordarea, din 
bugetul de stat, a unei subvenţii pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu 
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salariile angajaţilor, precum şi exonerarea de la plata impozitelor şi a 
contribuţiilor de asigurări restante, acumulate pe perioada stării de alertă. 
Iniţiativa vizează societăţile care activează în domeniul HoReCa sau al 
organizării/desfăşurării de evenimente care nu depăşesc câştigul salarial mediu 
brut prevazut de Legea nr.6/2020, în sensul ca acestea să beneficieze, din 
bugetul de stat, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, de o subvenţie care 
să acopere 75% din salariile brute ale angajaţilor, precum şi de exonerare de la 
plata impozitelor pentru munca vie a contribuţiilor de asigurări restante, 
acumulate până la data intrării în vigoare a legii. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă 
în şedinţa din 05 aprilie 2022. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
Propunerii  legislative pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, din următoarele considerente: 

- industria HoReCa a beneficiat de facilități și înlesniri importante, 
măsuri cu caracter fiscal ori de protecție socială având ca scop asigurarea 
continuității activității operatorilor economici din domeniul HoReCa, afectați de 
impactul economic al pandemiei de coronavirus. Au fost adoptate prin mai 
multe acte normative, dintre care menționăm:  

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele 
măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri 
de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspunderea coronavirului SARS-CoV-2, precum 
și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.282/2020, cu modificările ulterioare; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului şialimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, act 
normativ prin care se asigură continuitatea activităţii operatorilor economici din 
sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentaţie, agenţii de turism, 
grav afectaţi de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin 
îmbunătăţirea accesului la lichidităţi, pentru a-i ajuta să îşi continue activitatea şi 
să păstreze locurile de muncă; 

  - este indicată în mod eronat Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială, scopul acesteia fiind acela de administrare și gestionare într-
un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe 
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privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


