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A V I Z 
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 administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, prin adresa nr. PLx 372 din 18 septembrie 2019, cu proiectul 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.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 1 

octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis prezentat în Anexa la prezentul aviz.  
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Anexă 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat  

 

Amendamente propuse 
(Autorul amendamentului) 

 

 
Motivarea amendamentelor propuse 

0 1 2 3 

1. Art. II 
1.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 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: 
  

 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, 
lit. ii)  se modifică  și completează  şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 crează o situatie 
evidenta de concurență neloială între producătorii de 
materiale de construcție existenti pe piata. 
Amendamentul vine cu această completare pentru a 
sprijini firmele mici și mai ales firmele mici de 
producție și a evita concurența neloială. 
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(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: 
 …… 
2399-Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice n.c.a. 
 
 
 

 
 
 
 
 (ii)domeniile de producere a materialelor de 
construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 
 …… 
2399-Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice n.c.a. 
 
0899 – Alte activitati extractive n.c.a 
................................................... 
 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
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