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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 19 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/224 
 

  
Către 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Domnului preşedinte Bogdan-Iulian Huţucă 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în procedură de 

urgență, cu adresa nr. PLx 123/2021 din 10 martie 2021, pentru 

dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 19 septembrie 2022 

Nr. 4c-9/224 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

 
În temeiul art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 123/2021 din 10 martie 
2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 prin care se stabilesc, 
pentru anul 2021, unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative cu incidenţă asupra cadrului fiscal-
bugetar. Intervenţiile legislative vizează, în principal, neacordarea în anul 
2021 a voucherelor de vacanţă, modificarea Legii nr.127/2019, în sensul 
prorogării datei de intrare în vigoare a acestei legi, astfel încât, în anul 
2021, valoarea punctului de pensie să fie menţinută la nivelul de 1.442 
lei; abrogarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.131/2020, 
prin care a fost instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru 
personalul instituţiei prefectului implicat în activităţi de prevenire şi 
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19; modificarea art.205 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul stabilirii 
dreptului studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în 
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instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de 
ani, de a beneficia de tarif redus cu 50% pe parcursul anului calendaristic, 
pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum şi pentru 
transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de 
trenuri, clasa a II-a şi transport intern naval. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 56/18.02.2021) 
 avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social  

(nr. 1807/18.02.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr. 4c-15/105/10.03.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr. 4c-11/575) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/329/16.03.2021) 
 avizul nefavorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi (nr. 4C-20/79/16.03.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură  
(nr. 4c-4/59/18.03.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  
(nr. 4c-13/259/8.04.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului (nr. 4c-7/107/13.04.2021) 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 12 septembrie 
2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de 
lege în forma adoptată de Senat. 

În cadrul discuţiilor au fost prezentate amendamente, care, în urma 
votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa la prezentul raport 
preliminar. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl Marius-Ilie Stanciu - Secretar de Stat, Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 8 martie 2021. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.   
Art.VI, pct.2 
 
2. La articolul 205, alineatul (2) 
va avea următorul cuprins: 
"(2) Studenţii înmatriculaţi la forma 
de învăţământ cu frecvenţă, în 
instituţiile de învăţământ superior 
acreditate, în vârstă de până la 26 
de ani, beneficiază de tarif redus cu 
50% pe mijloacele de transport 
local în comun, transportul intern 
auto, cu metroul, precum şi pentru 
transportul intern feroviar la toate 
categoriile de trenuri, clasa a II-a şi 
naval, pe tot parcursul anului 
calendaristic. Studenţii orfani sau 
proveniţi din casele de copii 
beneficiază de gratuitate pentru 
aceste categorii de transport." 
 

 
La articolul VI punctul 2, 
alineatul (2) al articolului 205 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
”(2) Studenții înmatriculați la forma 
de învățământ cu frecvență, în 
instituțiile de învățământ superior 
acreditate, în vârstă de până la 26 
de ani, beneficiază de tarif redus cu 
50% pe mijloacele de transport 
local în comun, transportul intern 
auto, cu metroul, naval, precum și 
de 24 călătorii gratuite pentru 
transportul intern feroviar la toate 
categoriile de trenuri, clasa a II-a, 
pe tot parcursul anului calendaristic. 
Studenții orfani sau proveniți din 
casele de copii beneficiază de 
gratuitate pentru aceste categorii de 
transport.” 
 

 
1. În urma adoptării OUG nr. 8/2021 se 
limitează transportul feroviar gratuit al 
studenților, aceștia urmând să 
beneficieze doar de tarif redus cu 50% 
pe mijloacele de transport local în 
comun, transportul intern auto, cu 
metroul, precum și pentru transportul 
intern feroviar la toate categoriile de 
trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot 
parcursul anului calendaristic. 
Este necesară această modificare, 
având în vedere necesitatea creșterii 
accesului la învățământul superior a 
peste 540 mii de studenți, a mobilității 
acestora în scopuri didactice și de 
dezvoltare profesională, beneficiile 
aduse mediului și sprijinul esențial 
acordat companiei CFR Călători, în 
actualul context epidemiologic. 
Impactul privind introducerea măsurii 
alternative referitoare la gratuitatea la 
transportul intern feroviar la toate 
categoriile de trenuri, clasa a II-a este 
de 215 milioane lei pentru anul 2021, 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autor: deputat PNL Florin ROMAN 
 

ceea ce reprezintă o economie la buget 
de 0,01% din PIB. 
 
2. Respins la vot. 
 

2.   
__ 

 
- La articolul 205, după alineatul 
(17) se introduce un nou 
alineat, alin.(18), cu următorul 
cuprins: 
„(18) Prin excepție de la prevederile 
art.205 alin.(2), beneficiile la 
transportul local în comun, 
transportul intern auto, cu metroul, 
precum și pentru transportul intern 
feroviar la toate categoriile de 
trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot 
parcursul anului universitar, se 
aplică și studenților înmatriculați la 
forma de învățământ cu frecvență 
redusă, în instituțiile de învățământ 
superior acreditate, în vârstă de 
până la 26 de ani și în limita a 24 de 
călătorii pe an.” 
 
Autori: doamnele deputat Oana Ţoiu 
şi Monica Berescu 
 
 
 
 

 
1. ___ 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

3.   
__ 

 
Se introduce art.II în legea de 
aprobare: 
 
Art.II. – Modalitatea de acordare a 
beneficiilor prevăzute la art.205 
alin.(18) din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și 
cu cele aduse prin prezenta lege, se 
stabilește prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Educației și Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
Autori: doamnele deputat Oana Ţoiu 
şi Monica Berescu 

 
1. ___ 
 
2. Respins la vot. 

Camera 
Deputaţilor 
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