Parlamentul României

Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci
Bucureşti, 02.09.2020
Nr. 4c-2/ 841

Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
Bucureşti, 02.09.2020
Nr. 4c-9/ 558
PLx 372/2019

CĂTRE
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AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor, trimis cu adresa nr. PLx 372/2019 din 18
septembrie 2019, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru
muncă și protecție socială, pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sorin LAZĂR
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc
stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială
au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința
din 16 septembrie 2019.
La dezbaterea online a proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, ale Comisiei pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,
precum și avizul negativ al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului legal pentru
îmbunătăţirea structurală şi funcţională a Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, în sensul
extinderii domeniului prioritar principal prin includerea construcţiei şi modernizării spaţiilor
de depozitare şi condiţionare a produselor agricole şi precizarea că domeniul prioritar de
transport se referă la infrastructura de transport, inclusiv aeroporturile aflate în subordinea
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unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, se propune modificarea reglementărilor
privind contribuţia proprie la proiect, astfel încât aceasta să fie eşalonată în sume egale anuale
pe o perioadă de 20 de ani. Suma se stabileşte la momentul depunerii solicitării, prin
eşalonarea valorii finanţate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de
ani. În cazul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea staţiunilor balneare
se propune ca fondurile publice transferate beneficiarilor unităţilor administrativ-teritoriale,
pe baza contractului de finanţare încheiat între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi
unităţile administrativ-teritoriale să se facă integral până în valoarea prevăzută în contractul
de finanţare.
În domeniul construcţiilor, în corelare cu perioada pentru care se acordă facilităţi
fiscale respectiv până în 2028, se prevede că prin derogare de la prevederile art.164 alin.(1)
din Legea nr.53/2003, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri,
la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. După data de 1 ianuarie 2020, pentru domeniul
construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3000 lei
lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de
lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru muncă și protecție socială
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe online separate.
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut proiectul de Lege în
şedinţa online din 1 septembrie 2020, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în
şedinţa online din 2 septembrie 2020.
La lucrările online ale Comisiei pentru muncă și protecție socială şi-au înregistrat
prezenţa 24 deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei. La lucrările online ale Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 de deputaţi din totalul
de 27 de membri.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a Comisiei pentru muncă și protecție
socială a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul Alin Ignat, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi
Protecţiei Sociale.
În urma examinării online a proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor, cu amendamentul
admis prezentat în Anexa nr.1 şi amendamentul respins care se regăsește în Anexa nr.2.
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Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

SECRETAR,
Marilen – Gabriel PIRTEA

SECRETAR,
Violeta RĂDUŢ

Şef serviciu Giorgiana Ene
Consilier parlamentar Stănescu Decebal
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu

Consilier parlamentar Alexandra Nistor
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare

Titlul legii
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 43/2019
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care privesc
stabilirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor

2.
__

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 12
iunie 2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care
privesc stabilirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.507 din 21 iunie 2019.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 12
iunie 2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care
privesc stabilirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea Pentru
respectarea
I, nr.507 din 21 iunie 2019, cu normelor de tehnică
legislativă.
următoarea completare:
Autori: membrii comisiei

Nr.
crt.
3.

Text
ordonanţa de urgenţă
Tilul ordonanţei

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

__

Nemodificat

__

Nemodificate

Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative care privesc stabilirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
4.
Art.I, pct.1 – 14
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2),
punctul 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"1. Domeniul prioritar principal:
a) sănătate, respectiv dispensar
medical rural, centru medical de
permanenţă,
spitale
judeţene,
municipale şi orăşeneşti;
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
b) educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe,
creşe, campusuri şcolare;
c) apă şi canalizare, inclusiv tratarea
şi epurarea apelor uzate;
d) reţea de energie electrică şi reţea de
gaze, inclusiv extinderea acestora;
e) infrastructura de transport,
respectiv drumuri comunale şi locale,
judeţene, străzi, zone pietonale,
poduri, pasaje, precum şi aeroporturi;
f) construcţia şi modernizarea
spaţiilor de depozitare şi condiţionare
a produselor agricole;
g) salubrizare;
h) reţea de iluminat public."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

2. La articolul 3, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2)
Unităţile/Subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi
asociaţiile
de
dezvoltare
intercomunitară pot solicita finanţare
din Fond pentru obiectivele de
dezvoltare ce se încadrează în
domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2),
în următoarele condiţii:
a) beneficiarii pot să deţină
concomitent cel mult două proiecte
finanţate din Fond, iar solicitarea de
finanţare pentru un proiect se face
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
numai
în
ordinea
domeniilor
prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) să solicite finanţare pentru un
proiect din domeniul prioritar
secundar numai după finalizarea
integrală a proiectelor din domeniul
prioritar principal;
c) suma solicitată la finanţare să nu
fie mai mare decât diferenţa dintre
valoarea proiectului şi excedentul
bugetului local/bugetelor locale ale
unităţilor
administrativ-teritoriale
membre ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară,
neutilizat
şi
neangajat la data solicitării finanţării.
În înţelesul prezentei ordonanţe de
urgenţă, la stabilirea excedentului
bugetului local/bugetelor locale ale
unităţilor
administrative-teritoriale
membre ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară nu se iau în calcul
sumele a căror destinaţie a fost
stabilită prin acte normative, inclusiv
prin
hotărâri
ale
autorităţilor
deliberative ale administraţiei publice
locale, sau prin acorduri/contracte de
finanţare;
d) pentru sumele solicitate a fi
acordate din Fond să nu existe o altă
cerere de finanţare din fonduri externe
nerambursabile aprobată sau în curs

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

8

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
de analiză;
e) să nu existe finanţare dublă
concomitentă pentru aceleaşi lucrări
aferente proiectelor de dezvoltare
solicitate a fi finanţate din Fond,
provenite inclusiv din contracte de
împrumut semnate cu instituţii de
credit sau instituţii financiare interne
sau internaţionale."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

3. La articolul 3, alineatul (4) se
abrogă.
4. După articolul 4 se introduce un
nou articol, articolul 41, cu
următorul cuprins:
"Art. 41. - Categoriile de cheltuieli
care se pot finanţa din Fond sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor
necesare
funcţionării
obiectivului care se execută pe
amplasamentul delimitat din punct de
vedere
juridic
ca
aparţinând
obiectivului de investiţii;
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor
de proiectare documentaţie tehnică
pentru obţinerea autorizaţiei de
construire, proiect tehnic şi detalii de
execuţie, verificarea tehnică a
proiectării;
c) cheltuieli pentru realizarea
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
investiţiei
de
bază,
respectiv:
construcţii şi instalaţii, monta] utilaje
tehnologice, utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale cu/fără
montaj şi/sau dotare;
d) Cheltuieli pentru lucrările de
construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier;
e) cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentaţiile de avizare
a lucrărilor de intervenţii, studiile de
teren,
studiile
de specialitate,
expertizele tehnice şi/sau audit
energetic,
asistenţa
tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de
avize/acorduri/
autorizaţii,
organizarea procedurilor de achiziţii,
active necorporale, cheltuieli conexe
organizării de şantier, comisioane,
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli
pentru probe tehnologice, teste şi
predare la beneficiar."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

5. Articolul 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) În vederea acordării
granturilor
din
Fond,
unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară,
respectiv
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
universităţile depun o solicitare către
Comisia Naţională de Strategie şi
Prognoză în care menţionează
următoarele:
a) denumirea proiectului şi încadrarea
acestuia în domeniile prevăzute la art.
1 alin. (2) şi (3);
b) valoarea estimată a investiţiei, cu
eşalonarea pe ani a acesteia;
c) respectarea încadrării în condiţiile
prevăzute la art. 3;
d) menţiune cu privire la solicitarea
avansului de 15% din valoarea
finanţării, dar nu mai mult decât
valoarea ce urmează a fi finanţată în
anul în care se face solicitarea;
e) documentele justificative necesare
fundamentării proiectului de investiţii.
(2) Beneficiarii răspund pentru
realitatea, exactitatea şi legalitatea
datelor prezentate.
(3) În cazul în care proiectele
finanţate din Fond vizează activităţi
economice, implementarea acestora se
va face cu respectarea prevederilor
naţionale şi europene în domeniul
ajutorului de stat."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
6. După articolul 5 se introduc două
noi articole, articolele 51 şi 52, cu
următorul cuprins:
"Art. 51. - Pentru obiectivele de
dezvoltare şi investiţii, unităţile/
subdiviziunile
administrativteritoriale, precum şi asociaţiile de
dezvoltare
intercomunitară
sunt
obligate sa transmită următoarele
documente sau acte justificative, după
caz:
a) pentru obiective de investiţii noi:
autorizaţii de construire sau, după caz,
documentaţiile
tehnico-economice,
întocmite la faza de proiectare, studiu
de
fezabilitate/documentaţie
de
avizare a lucrărilor de intervenţii,
aprobate în condiţiile legii prin
hotărâri ale consiliului local/judeţean
de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici, hotărâri ale consiliului
local/judeţean de asigurare a finanţării
pentru categoriile de cheltuieli care nu
se finanţează din Fond, însoţite de
devizul general actualizat, defalcat pe
categorii de lucrări şi categorii de
cheltuieli, certificatul de urbanism
însoţit de avizele şi acordurile
stabilite prin acesta;
b) pentru obiectivele de investiţii,
finanţate din alte surse de finanţare şi

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
pentru care se solicită finanţare din
Fond pentru componente nefinanţate
şi nerealizate până la momentul
depunerii cererii: autorizaţia de
construire valabilă şi documente care
să prezinte stadiul fizic realizat şi/sau
devizul general pentru lucrările rest
de executat defalcat pe categorii de
lucrări şi categorii de cheltuieli,
precum şi valoarea actualizată a
restului cheltuielilor necesare pentru
finalizarea obiectivului de investiţii.
c) pentru proiectele de dezvoltare
referitoare la lucrări de întreţinere şi
reparaţii curente: devizele de lucrări şi
memoriile tehnice necesare demarării
execuţiei lucrărilor.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Art. 52. - Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză verifică
încadrarea în domeniile prioritare,
precum şi eligibilitatea proiectelor de
dezvoltare propuse de beneficiari în
raport cu prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă."
7. La articolul 7, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 7. - (1) Unităţile/ Subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
asociaţiile
de
dezvoltare
intercomunitară
prin
unităţile
administrativ-teritoriale componente
au obligaţia de a restitui anual, pe o
perioadă de 20 de ani, o sumă
reprezentând contribuţia proprie la
proiect/proiecte. Suma se stabileşte la
momentul depunerii solicitării, prin
eşalonarea valorii finanţate pentru
fiecare proiect în sume egale anuale,
pe o perioadă de 20 de ani. Suma
anuală ce urmează a fi restituită,
aferentă proiectelor finanţate nu va
depăşi diferenţa între nivelul maxim
al datoriei publice locale, calculat
potrivit prevederilor art. 63 alin. (4)
din
Legea
nr. 273/2006 privind
finanţele
publice
locale,
cu
modificările şi completările ulterioare,
şi serviciul datoriei publice locale
anuale înregistrat în următorii 20 de
ani. În cazul în care pe parcursul celor
20 de ani sunt contractate noi
împrumuturi în condiţiile art. 10, se
impune recalcularea sumei anuale ce
urmează a se restitui, conform noului
nivel al serviciului datoriei publice
locale
înregistrat
de
unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale.
Unităţile/Subdiviziunile
administrativ-teritoriale
au

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
posibilitatea achitării anticipate a
contribuţiilor proprii la proiecte.
Sumele rambursate de beneficiari
aferente fiecărui an se virează la
bugetul de stat până la finele primului
trimestru al anului următor. Calculul
sumei datorate se efectuează de către
beneficiar şi se verifică de către
structuri
din
cadrul
Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală sau
Ministerului
Finanţelor
Publice,
desemnate prin ordin al ministrului
finanţelor publice."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

8. La articolul 13 alineatul (1),
partea introductivă se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Prin Programul staţiuni
balneare se transferă fonduri publice
beneficiarilor unităţii administrativteritoriale, pe baza contractului de
finanţare încheiat între CNSP şi UAT,
pentru
finanţarea
următoarelor
categorii de cheltuieli:"
9. La articolul 13 alineatul (1),
litera f) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"f) achiziţia şi/sau exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, în condiţiile
legii, în scopul dezvoltării activităţii
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
turistice, de bunuri imobile, respectiv
clădire sau teren, inclusiv luciu de
apă, dacă se află în circuitul civil, care
nu sunt utilizate sau care nu sunt în
exploatarea cu profil de turism;"

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

10. La articolul 13 alineatul (1),
după litera k) se introduce o nouă
literă, litera l), cu următorul
cuprins:
"l) cheltuieli privind realizarea
proiectului tehnic şi a documentaţiei
necesare obţinerii autorizaţiei de
construcţie."
11. La articolul 13, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(3) Acordarea integrală a finanţării
se realizează în baza unui contract de
finanţare încheiat între CNSP şi
UAT."
12. La articolul 15, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(3) Proiectele de investiţii efectuate
în cadrul Programului staţiuni
balneare trebuie să fie realizate în cel
mult 24 de luni de la încheierea
contractului
sau
acordului
de
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
finanţare."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

13. La articolul 16, alineatele (2) şi
(3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(2) Cererile se aprobă, în funcţie de
importanţa
economică
pentru
activitatea de turism balnear, de către
Consiliul de Programare Economică,
printr-o comisie de lucru constituită în
acest scop.
(3) După aprobarea cererilor de către
Consiliul de Programare Economică,
CNSP încheie
cu beneficiarii
prevăzuţi la art. 12 alin. (3) contracte
de finanţare în limita creditelor de
angajament aprobate anual cu această
destinaţie şi acorduri de finanţare cu
societăţi înfiinţate în conformitate cu
prevederile
Legii
nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, conform
prevederilor schemei de minimis."
14. Articolul 17 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Schema de ajutor de
stat de minimis pentru societăţile
înfiinţate
în
conformitate
cu
prevederile
Legii
nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
completările ulterioare, beneficiare
ale Programului staţiuni balneare, se
va constitui şi operaţionaliza prin
hotărâre
a
Guvernului,
în
conformitate
cu
prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2014 privind
procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea
Legii
concurenţei
nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care finanţarea
investiţiilor realizate de beneficiarii
unităţii
administrativ-teritoriale
vizează activităţi economice, aceasta
va fi acordată cu respectarea
legislaţiei în domeniul ajutorului de
stat."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

5.
__

__

- La articolul I, după punctul 14 se
introduce un nou punct, pct.141, cu
următorul cuprins:
„141. La articolul 40, alineatul (3) se
abrogă.”
Autori: membrii comisiilor
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Motivare

Potrivit dispoziţiilor art. 64
din Legea 69/2000
a
educaţiei fizice şi sportului
„Sportivul de performanţă
care a obţinut o medalie de
aur, de argint sau de bronz
în
probele
sportive
individuale ori pe echipe
din
cadrul
Jocurilor
Olimpice sau Jocurilor
Paralimpice ori o medalie

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare
de aur la campionatele
mondiale sau europene de
seniori la probele sportive
individuale sau pe echipe ce
au fost incluse cel puţin o
dată în programul Jocurilor
Olimpice sau al Jocurilor
Paralimpice are dreptul, la
cerere şi cu confirmarea
Ministerului Tineretului şi
Sportului, la o rentă
viageră.”
Cuantumul acestei rente
viagere se calculează şi
variază în funcţie de nivelul
salariului mediu brut pe
economia
naţională,
reprezentând 1,5 din acesta.
În concret, drepturile lunare
ale
sportivilor
de
performanţă retraşi din
activitate, se calculează prin
aplicarea unei ponderi de
70%, 80%, respectiv 100%
la acest cuantum al rentei
viagere, în funcţie de
medalia obţinută de către
aceştia, iar pentru mai multe
medalii câştigate cuantumul
maxim al rentei viagere
poate fi de 5 salarii medii
brute
pe
economia
naţională.
Prin
O.U.G.
90/2017
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare
privind
unele
măsuri
financiar – bugetare, s-a
menţinut pentru anul 2018
cuantumul rentei viagere
aflat în plată în luna
decembrie 2017, anume de
la nivelul minim de 3.495
lei (3.392 lei salariu mediu
brut x 1,5 x 70%) la nivelul
maxim al acesteia de 16.960
lei (3.392 salariu mediu brut
x 5), cu toate că nivelul
salariului mediu brut pe
economia naţională din anul
2018 a fost de 4.162 lei.
Prin O.U.G. 114/2018 s-a
stabilit faptul că se vor
menţine în plată pentru
perioada 2019 – 2021
rentele viagere prevăzute de
Legea 69/2000 la nivelul
cuantumului cuvenit în luna
decembrie 2018, adică la
nivelul anului 2017, având
în vedere O.U.G. 90/2017.
Astfel, în prezent, la un
nivel al salariului mediu
brut pe economia naţională
de 5.429 lei (2020),
sportivilor de performanţă li
se calculează dreptul de
rentă viageră la un nivel al
salariului brut de 3.392 lei,
la un nivel mai aproape de
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare
salariul minim brut pe
economia naţională, decât
cel mediu, astfel cum este
reglementată
această
dispoziţie în Legea 69/2000
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Totodată, legislativul a
stabilit şi o indemnizaţie de
merit, potrivit dispoziţiilor
Legii 118/2002, care se
acordă,
printre
alte
categorii, şi în domeniul
sportului pentru următoarele
categorii
de
persoane:
sportivi (însă nu şi celor
care beneficiară de rentă
viageră); antrenori; cadre
medicale şi cercetători;
arbitri; alte personalităţi
care au participat la acţiuni
externe
deosebite
de
promovare
a
imaginii
României. Cuantumul lunar
al acestei indemnizaţii la
nivelul anului 2020 este de
6.240
lei,
potrivit
dispoziţiilor
O.U.G.
114/2018, completate de
O.U.G. 1/2020.
Analizând
dispoziţiile
legale menţionate anterior,
se poate observa cu uşurinţă
faptul că personalul conex
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

Motivare
şi auxiliar, care a contribuit
la dezvoltarea sportivilor de
performaţă ajunge să obţină,
la nivelul anului 2020, un
venit de la bugetul de stat
mai mare decât sportivul
care a câştigat o medalie de
bronz (6.240 lei vs. 3.495
lei)
În acest context, se impune
a
se
înlătura
nota
discriminatorie existentă la
momentul actual în privinţa
recunoaşterii
meritelor
sportivilor de performanţă
retraşi din activitate, oameni
de valoare ai sportului
românesc şi personalităţi de
impact asupra imaginii
României în lume.

6.
Art.I pct.15 şi 16

__

Nemodificate

15. Articolul 71 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Prin derogare de la
prevederile art. 164 alin. (1) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, până la
sfârşitul anului 2019, pentru domeniul
construcţiilor, salariul de bază minim
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
brut pe ţară garantat în plată se
stabileşte în bani, fără a include
indemnizaţiile, sporurile şi alte
adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar,
pentru un program normal de lucru în
medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
(2) În perioada 1 ianuarie 2020-31
decembrie 2028, pentru domeniul
construcţiilor, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată va fi de
minimum 3.000 lei lunar, fără a
include indemnizaţiile, sporurile şi
alte adaosuri, pentru un program
normal de lucru în medie de 167,333
ore pe lună.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se
aplică exclusiv domeniilor de
activitate prevăzute la art. 60 pct. 5
din
Legea
nr. 227/2015,
cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Nerespectarea prevederilor alin.
(1) şi (2) de către societăţi constituie
contravenţie şi se sancţionează
potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 53/2003,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi atrage
anularea acordării facilităţilor fiscale.
Recalcularea contribuţiilor şi a
impozitului
se
efectuează
în

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
conformitate cu prevederile Legii
nr. 227/2015, cu modificările şi
completările
ulterioare.
Pentru
diferenţele de obligaţii fiscale
rezultate ca urmare a recalculării
contribuţiilor sociale şi impozitului pe
venit se percep dobânzi şi penalităţi
de întârziere potrivit dispoziţiilor art.
173
din
Legea
nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările
şi
completările
ulterioare."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

16. Articolul 91 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"Art. 91. - Aplicarea prevederilor cap.
I, art. 66 pct. 12 şi 20, art. 68, 69 şi 81
se
realizează
cu
respectarea
prevederilor în domeniul ajutorului de
stat."
7.
Art. II. - La articolul 60 din Legea __
nr.227/2015 privind Codul
fiscal,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10
septembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, punctul 5 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
"5. persoanele fizice, pentru veniturile

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
realizate din salarii şi asimilate
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31
decembrie 2028 inclusiv, pentru care
sunt
îndeplinite
cumulativ
următoarele condiţii:
a) angajatorii desfăşoară activităţi în
sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii
definită la codul CAEN 41.42.43 secţiunea F - Construcţii;
(ii) domeniile de producere a
materialelor de construcţii, definite de
următoarele coduri CAEN:
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei
plate;
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor
din ceramică;
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor
şi altor produse pentru construcţii din
argilă arsă;
2361 - Fabricarea produselor din
beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din
ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2369 - Fabricarea altor articole din
beton, ciment şi ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea
pietrei;

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
2223 - Fabricarea articolelor din
material plastic pentru construcţii;
1623 - Fabricarea altor elemente de
dulgherie
şi
tâmplărie
pentru
construcţii;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din
metal;
2511 - Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice;
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi
a pietrei pentru construcţii, extracţia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi
a ardeziei;
0812 - Extracţia pietrişului şi
nisipului;
2351 - Fabricarea cimentului;
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;
2399 - Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 - Activităţi de arhitectură,
inginerie şi servicii de consultanţă
tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de
afaceri din activităţile menţionate la
lit. a) şi alte activităţi specifice
domeniului construcţii în limita a cel
puţin 80% din cifra de afaceri totală.
Pentru societăţile comerciale nouînfiinţate, respectiv înregistrate la
registrul comerţului începând cu luna

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
ianuarie a anului 2019, cifra de
afaceri se calculează cumulat de la
începutul anului, inclusiv luna în care
se aplică scutirea, iar pentru
societăţile comerciale existente la data
de 1 ianuarie a fiecărui an se
consideră ca bază de calcul cifra de
afaceri realizată cumulat pe anul
fiscal anterior. Pentru societăţile
comerciale existente la data de 1
ianuarie al fiecărui an care au avut o
cifra de afaceri din activităţile
menţionate la lit. a) realizată cumulat
pe anul fiscal anterior de peste 80%
inclusiv, facilităţile fiscale se vor
acorda pe toata durata anului în curs,
iar pentru societăţile comerciale
existente la aceeaşi dată care nu
realizează această limită minimă a
cifrei de afaceri se va aplica principiul
societăţilor comerciale nou-înfiinţate.
Această cifră de afaceri se realizează
pe bază de contract sau comandă şi
acoperă manoperă, materiale, utilaje,
transport,
echipamente,
dotări,
precum şi alte activităţi auxiliare
necesare activităţilor menţionate la
lit.a). Cifra de afaceri va cuprinde
inclusiv producţia realizată şi
nefacturată;

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
c) veniturile brute lunare din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76
alin. (1)-(3), realizate de persoanele
fizice pentru care se aplică scutirea
sunt calculate la un salariu brut de
încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de
minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se
aplică pentru sumele din venitul brut
lunar de până la 30.000 lei, obţinut
din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3),
realizate de persoanele fizice. Partea
din venitul brut lunar ce depăşeşte
30,000 lei nu va beneficia de facilităţi
fiscale;
d) scutirea se aplică potrivit
instrucţiunilor la ordinul comun al
ministrului finanţelor publice, al
ministrului muncii şi justiţiei sociale
şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la
art. 147 alin. (17), iar Declaraţia
privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a
persoanelor
asigurate
reprezintă
declaraţie pe propria răspundere
pentru îndeplinirea condiţiilor de
aplicare a scutirii;
e) mecanismul de calcul al cifrei de
afaceri prevăzut la lit. b), în vederea
aplicării facilităţii fiscale, se va stabili

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
prin ordin al preşedintelui Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză,
care se va publica pe site-ul
instituţiei."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

8.
Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a __
Guvernului
nr. 39/2018
privind
parteneriatul public privat, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

Nemodificat

1. La articolul 6, litera b) va avea
următorul cuprins:
"b) finanţatorii contractului de
parteneriat public-privat - persoanele
fizice sau juridice care pun la
dispoziţia societăţii de proiect
mijloacele
financiare
necesare
îndeplinirii obligaţiilor asumate de
partenerul
privat,
în
temeiul
contractului de parteneriat publicprivat, inclusiv fondurile suverane de
dezvoltare şi de investiţii şi fondurile
de pensii administrate privat; prin
derogare de la prevederile Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 32/2012 privind organismele de
plasament colectiv în valori mobiliare
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
şi societăţile de administrare a
investiţiilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii
nr. 297/2004 privind piaţa de capital,
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr. 10/2015,
cu
modificările şi completările ulterioare,
pot participa la finanţarea contractelor
de parteneriat public-privat şi
fondurile deschise de investiţii şi
societăţile de investiţii;"

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

2. Articolul 10 va avea următorul
cuprins:
"Art. 10. - Finanţarea investiţiilor care
se realizează în cadrul contractelor de
parteneriat public-privat se poate
asigura, după caz:
a) integral, din resurse financiare
asigurate de partenerul privat din
surse proprii sau atrase de partenerul
privat de la finanţatorii definiţi
conform art. 6 lit. b);
b) din resurse financiare asigurate de
partenerul privat, împreună cu
partenerul public;
c) din resurse financiare asigurate de
fondurile suverane de dezvoltare şi de
investiţii,
fondurile
de
pensii
administrate privat, precum şi fonduri
de investiţii şi societăţi de investiţii,
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

3. Articolul 11 va avea următorul
cuprins:
"Art. 11. - (1) Partenerul privat
asigură finanţarea necesară realizării
investiţiilor din resurse proprii şi/sau
din resurse atrase din partea unor
finanţatori, alţii decât fondurile sau
societăţile de investiţii private.
(2) În cazul unor solicitări de
finanţare din partea unor fonduri sau
societăţi de investiţii private, precum
şi a fondurilor suverane de dezvoltare
şi investiţii, contribuţia acestora va fi
inclusă în finanţarea partenerului
privat de către partenerul public şi/sau
de către Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză, pe baza cererii
depuse de către fondurile sau
societăţile de investiţii private.
(3) Solicitările de finanţare formulate
de fondurile sau societăţile de
investiţii private vor fi transmise
Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză până la aprobarea Studiului
de
fundamentare,
în
scopul
comunicării investitorilor privaţi a
necesarului de finanţare din resurse
proprii, conform prevederilor alin.
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

(1)."
4. Articolul 12 va avea următorul
cuprins:
"Art. 12. - (1) Partenerul public poate
contribui la finanţarea realizării
investiţiilor cu resurse financiare
publice provenind inclusiv din fonduri
externe nerambursabile post-aderare
şi din contribuţia naţională aferentă
acestora, în condiţiile prevăzute de
legislaţia naţională şi cea a Uniunii
Europene.
(2) Cota de contribuţie a partenerului
public
la
finanţarea
realizării
investiţiilor dintr-un contract de
parteneriat public-privat reprezentată
de resurse financiare inclusiv din
fonduri externe nerambursabile şi
contribuţia naţională aferentă unor
astfel de fonduri nu poate depăşi 25%
din valoarea totală a investiţiei.
(3) Cota de contribuţie a partenerului
public
la
finanţarea
realizării
investiţiilor
poate
include
şi
contribuţia fondurilor sau societăţilor
de investiţii publice.
(4) Solicitările de finanţare ale
finanţatorilor publici vor fi transmise
Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză până la aprobarea Studiului
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
de
fundamentare,
în
scopul
comunicării investitorilor privaţi a
necesarului de finanţare din resurse
proprii, conform alin. (1), precum şi a
structurii de finanţare a întregului
proiect."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

5. La articolul 13, alineatul (4) va
avea următorul cuprins:
"(4) Din Fondul de finanţare a
contractelor de parteneriat publicprivat
se
repartizează
sume
ordonatorilor principali de credite ai
bugetului de stat cu rol de partener
public
sau
care
au
în
subordine/autoritate/coordonare
parteneri publici în contractul de
parteneriat public-privat, pe bază de
hotărâre a Guvernului, în condiţiile
legii finanţelor publice."
6. La articolul 16, alineatele (1) şi
(2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Partenerul privat sau,
după caz, societatea de proiect poate
constitui garanţii cu privire la
creanţele şi drepturile deţinute în
temeiul contractului de parteneriat
public-privat, exclusiv în favoarea
finanţatorilor
contractului
de
parteneriat public-privat care sunt
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
instituţii de credit, instituţii financiare,
respectiv fondurile suverane de
dezvoltare şi de investiţii, fondurile de
investiţii sau societăţile de investiţii
sau fondurile de pensii administrate
privat şi numai pe durata contractului
de parteneriat public-privat.
(2) Partenerul privat poate constitui
garanţii asupra acţiunilor sau părţilor
sociale deţinute în societatea de
proiect,
exclusiv
în
favoarea
finanţatorilor
contractului
de
parteneriat public-privat care sunt
instituţii de credit, instituţii financiare
sau fonduri de pensii administrate
privat şi numai pe durata contractului
de parteneriat public-privat."

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

9.
Art. IV. - Cererile de finanţare din __
Fondul de Dezvoltare şi Investiţii
depuse şi nesoluţionate până la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă vor fi
soluţionate în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă
nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea

Nemodificat

34

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
unor termene, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
modificările şi completările aduse
prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Text
adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autor amendament)

10.
Art. V. - Prevederile art. I pct. 15 şi __
ale art. II intră în vigoare la 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Nemodificat
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Motivare

Anexa nr.2
AMENDAMENT RESPINS
În urma dezbaterilor online, Comisiile au respins următorul amendament:
Nr.
crt.

Text
iniţial

Text propus
(autor amendament)

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

Camera
decizională

1.
Art.II, pct 1, art.60, pct.5, lit.a), pct.(ii)

- La articolul II, pct.(ii) al pct.5 al art.60
din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Art. II.
fiscal, se completează la final cu un nou
1.
La
articolul
60
din
Legea cod CAEN, după cum urmează:
nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, (…)
nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare,
punctul 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"5. persoanele fizice, pentru veniturile
realizate din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în
perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie
2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) angajatorii desfăşoară activităţi în
sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii definită la
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1. În forma existentă în lege - la
punctul (ii), care se referă la
domeniile
de
producere
a
materialelor de constructii, nu a fost
introdus și codul : „0899 – Alte
activitati extractive n.c.a”, care
reprezintă o activitate extrem de
importantă din cadrul acestui
domeniu și se referă la extracția
substanțelor
minerale
(argilă
caolinoasă,
argilă
refractară,
bentonită, gresie calcaroasă, gresie
cuartoasă,
tufuri
industriale,
azbest,etc.) Acest lucru creează o
situatie evidenta de concurență
neloială între producătorii de
materiale de construcție existenti pe
piata.
Amendamentul vine cu această
completare pentru a sprijini firmele

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text propus
(autor amendament)

codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F Construcţii;

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
mici și mai ales firmele mici de
producție și a evita concurența
neloială.

(ii) domeniile de producere a materialelor (ii) domeniile de producere a materialelor
de construcţii, definite de următoarele de construcţii, definite de următoarele
coduri CAEN:
coduri CAEN:
2. Respins la vot.
(…)

(…)
0899 – Alte activităţi extractive n.c.a
(…)
Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului
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Camera
decizională

