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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor
facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimis
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială,
în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 302/2019 din 1 iulie 2019, pentru
dezbatere şi examinare pe fond.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

George – Gabriel VIȘAN

Alexandru STĂNESCU

Adrian SOLOMON
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019
privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(PLx 302/2019)

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru muncă şi
protecţie socială au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor
facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor
măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de Lege în şedinţa
din data de 26 iunie 2019.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului legal pentru modificarea
termenului de plată a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele
fizice pentru perioada 2014 – 2017, la cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei
de urgenţă. În cazul deciziilor de impunere emise și comunicate după această dată, termenul de
plată va fi de 120 de zile de la data comunicării acestora.
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Totodată, este vizată anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a
accesoriilor fiscale aferente acesteia, în cazul persoanelor pentru care baza de calcul a fost întregită
la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de
bază minime brute pe ţară, pentru perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.
În același timp, se urmărește alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat pentru
restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei de poluare, a taxei pentru
emisiile poluante și a timbrului de mediu, pentru autovehicule. Se dorește, de asemenea, reducerea
cotei TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse
montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
De asemenea, este vizată stabilirea contribuţiei statului pentru salariile personalului clerical
al unităţilor de cult din afara graniţelor ţării la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, Comisiei pentru sănătate şi familie, Comisiei pentru transporturi şi
infrastructură, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisiei pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, membrii celor trei comisii au examinat proiectul de lege în
şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a
dezbătut proiectul de lege în ședințele din 17 septembrie 2019 şi 1 iulie 2020. Membrii Comisiei
au fost prezenți la lucrări conform listelor de prezență.
La dezbaterile din cele două şedinţe au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, domnul
Alexandru Valentin Țachianu şi, respectiv, domnul Sorin Claudiu Roșu Mareș, Secretari de Stat în
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţele
din 8 octombrie 2019 şi 9 noiembrie 2020. Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform
listei de prezență.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor
Publice şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege în
şedinţele din 19 mai 2020 şi 23 noiembrie 2020. Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări
conform listelor de prezență.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În urma finalizării dezbaterilor, cele trei Comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din raportul
comun.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

George – Gabriel VIȘAN

Alexandru STĂNESCU

Adrian SOLOMON

Șef serviciu Anton Păştinaru
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu

Întocmit,
Şef serviciu Giorgiana Ene
Consilier Simina Alexandra Mocanu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat
Titlu Legii

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
Nemodificat

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.31/2019
privind acordarea unor facilităţi fiscale
şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare
şi pentru modificarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
2.
__

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.31 din 14
mai 2019 privind acordarea unor
facilităţi fiscale şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015
privind
Codul
fiscal,
pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.11/2018
pentru
adoptarea unor măsuri bugetare şi
pentru modificarea Legii-cadru nr.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.31 din 14
mai 2019 privind acordarea unor
facilităţi fiscale şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015
privind
Codul
fiscal,
pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018 pentru
adoptarea unor măsuri bugetare şi
pentru modificarea Legii-cadru nr.

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat
153/2017
privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.403 din 23 mai
2019.

Text propus de Comisii
Motivare
(autorul amendamentului)
153/2017
privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, Pentru respectarea
publicată în Monitorul Oficial al normelor de tehnică
României, Partea I, nr. 403 din 23 mai legislativă.
2019, cu următoarele modificări şi
completări:
Autori: membrii Comisiilor

3.
Titlul ordonanţei

__

Nemodificat

Art. 1. - (1) Prin derogare de la __
dispoziţiile art. V alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 89/2018 privind
unele
măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,

Nemodificat

Ordonanţă de urgenţă
privind acordarea unor facilităţi fiscale
şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare
şi pentru modificarea Legii – cadru nr.
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din
fonduri publice
4.
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele
de plată stabilite prin deciziile de
impunere anuale, emise şi comunicate
de organul fiscal competent între data
de 15 martie 2019, inclusiv, şi data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, inclusiv, pentru
definitivarea contribuţiei individuale
de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice, pentru
perioada 2014-2017, termenul de plată
este de 120 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a
sumelor prevăzute la alin. (1) se
acordă o bonificaţie de 10% din aceste
sume, dacă sunt plătite integral în
termen de 60 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile art.
V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2018, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 13/2019, pentru sumele de plată
stabilite prin deciziile de impunere
anuale, emise şi comunicate de
organul fiscal competent după data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe
de
urgenţă,
pentru

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
definitivarea contribuţiei individuale
de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice, pentru
perioada 2014-2017, termenul de plată
este de 120 de zile de la data
comunicării deciziei de impunere.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a
sumelor prevăzute la alin. (3) se
acordă o bonificaţie de 10% din aceste
sume, dacă sunt plătite integral în
termen de 60 de zile de la data
comunicării deciziei de impunere.
(5) Valoarea bonificaţiei diminuează
sumele de plată prevăzute la alin. (1)
şi (3).
(6) Procedura de aplicare a
prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă
prin ordin al ministrului finanţelor
publice, la propunerea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală,
care se emite în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

5.
Art. 2. - (1) Se anulează contribuţia de __
asigurări sociale de sănătate, precum şi
obligaţiile fiscale accesorii aferente
acestora, stabilite prin decizie de
impunere emisă şi comunicată
contribuabilului, în cazul persoanelor

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
fizice pentru care baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate a fost întregită la nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară
sau, după caz, la valoarea a
douăsprezece salarii de bază minime
brute pe ţară, pentru perioadele fiscale
cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31
decembrie 2017, potrivit Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
sau Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În cazul în care organul fiscal nu a
emis decizie de impunere pentru
obligaţiile fiscale şi accesoriile de
natura celor prevăzute la alin. (1)
pentru perioadele fiscale cuprinse între
1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017,
aceasta nu se mai emite.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt
aplicabile şi persoanelor care nu au
realizat venituri în perioada fiscală
cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31
decembrie 2017, pentru care baza de
calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate stabilită potrivit
Legii nr.571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, sau Legii
nr.227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, este salariul de

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
bază minim brut pe ţară, cu excepţia
celor are au optat pentru plata
contribuţiei conform prevederilor
Legii nr.112/2016 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
precum şi pentru reglementarea unor
măsuri bugetare.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

6.
Art. 3. - (1) Anularea obligaţiilor __
fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează
din oficiu de către organul fiscal
competent, prin emiterea unei decizii
de anulare a obligaţiilor fiscale, care se
comunică contribuabilului.
(2) În cazul în care, anterior intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, organul fiscal competent a
emis, dar nu a comunicat decizia de
impunere prin care a stabilit obligaţii
de natura celor prevăzute la art. 2,
acesta nu mai comunică decizia de
impunere, iar obligaţiile fiscale se scad
din evidenţa analitică pe plătitor, pe
bază de borderou de scădere.

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.
7.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Art. 4. – Procedura de aplicare a __
prevederilor art. 2 şi 3 din prezenta
ordonanţă de urgenţă se aprobă prin
ordin al ministrului finanţelor publice,
la propunerea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, care se emite în
termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Nemodificat

Art. 5. - (1) În vederea asigurării __
sumelor necesare pentru restituirea
taxei speciale pentru autoturisme şi
autovehicule, a taxei pe poluare pentru
autovehicule, a taxei pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule
şi a timbrului de mediu pentru
autovehicule, prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017
privind
restituirea
sumelor
reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa
pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule şi timbrul de mediu
pentru autovehicule, aprobată prin
Legea nr. 258/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se pot aloca
sume de la bugetul de stat, prin

Nemodificat

8.
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
bugetul Ministerului Mediului, de la o
poziţie distinctă de cheltuieli, pentru
suplimentarea bugetului Fondului
pentru mediu.
(2) Prin derogare de la prevederile art.
30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările ulterioare,
începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul
2019, se pot aloca Ministerului
Mediului, prin hotărâre a Guvernului,
sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului, pentru
aplicarea prevederilor alin. (1).

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

9.
Art.6 pct. 1

Nemodificat

__

Art.6. - 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,
se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 291 alineatul (2),
litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"e) livrarea următoarelor bunuri:
alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia

12

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
băuturilor
alcoolice,
destinate
consumului uman şi animal, animale şi
păsări vii din specii domestice,
seminţe, plante şi ingrediente utilizate
în prepararea alimentelor, produse
utilizate pentru a completa sau înlocui
alimentele, cu excepţia celor prevăzute
la alin. (3) lit. k). Prin normele
metodologice se stabilesc codurile NC
corespunzătoare acestor bunuri;"

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Motivare

10.
Art.6 pct. 2

__

1. La articolul 6 punctul 2, litera k)
a alineatului (3) al articolului 291 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

2. La articolul 291 alineatul (3),
după litera j) se introduce o nouă
literă, lit. k), cu următorul cuprins:

”k) livrarea alimentelor atestate/
certificate/ înregistrate conform
schemelor de calitate instituite de
art.16 (1) din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013
al
Parlamentului
European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului, inclusiv
băuturi, cu excepția băuturilor
alcoolice.

"k) livrarea alimentelor de înaltă
valoare calitativă, respectiv produse
montane,
eco,
tradiţionale,
autorizate
de
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Livrarea acestor alimente va fi
însoţită de copia documentului de
recunoaştere/
atestare/certificare
eliberat de autoritatea competentă,
cu excepţia livrării efectuate către
consumatorul final."
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Prin
aprobarea
amendamentului se instituie
la nivel national o politica
publica
orientata
spre
atingerea obiectivelor din
consolidare a durabilitatii
sistemelor de alimentatie
nationale
in
context
european, asa cum este
mentionat in Comunicarea
Comisiei către Parlamentul
European,
Consiliu,
Comitetul Economic și
Social
European
și
Comitetul Regiunilor –
COM (2020) 381 final.
Strategia „De la fermă la
consumator” pentru un
sistem alimentar echitabil,
sănătos
și
ecologic
stabileste
faptul
ca

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
Autor: deputat
Stănescu
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PSD

Motivare

produsele
alimentare
europene
reprezintă
deja
Alexandru
standardul la nivel mondial
pentru produse alimentare
sigure, nutritive și de înaltă
calitate.
Prin amendamentul propus
se va realiza eliminarea
caracterului discriminatoriu
introdus
de
termenul
„autorizate” de MADR in
sensul
generalizarii
facilitatii
pentru
toate
schemele
de
calitate
voluntara
instituite
de
regulamentele europene si
legislatia nationala, in
vederea
respectarii
principiului generalitatii.
Aplicarea
principiului
orizontal privind protectia
mediului prin eliminarea
obligativitatii furnizorului
de a atasa o copie a
documentului
de
recunoaştere/atestare/
certificare la fiecare livrare.
Informarea initiala sau, in
cazul
aparitiei
unei
modificari, informarea de
catre furnizor a clientului,
precum si insemnele de
calitate aflate pe eticheta
produsului, constituie un

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Motivare
element suficient pentru
desfasurarea corecta a
raportului comercial si
justificarea facilitatii fiscale
acordate.

11.
__

2. La articolul 6, după punctul 2 se Pentru respectarea
introduce un nou punct, punctul 3, normelor detehnică
legislativă.
cu următorul cuprins:

__

«3. La articolul 291, după alineatul Prevedere necesară.
(3) se introduce un nou alineat, Corelare cu modificarea
alineatul (31) cu următorul cuprins:
anterioară.
“(31) În vederea aplicării cotei
prevăzute la alin. (3) lit. k), furnizorul
trebuie să pună la dispoziția clientului,
la prima livrare de alimente, copia
documentului
din care rezultă
încadrarea acestora în una din
categoriile prevăzute la alin. (3) lit. k),
cu excepția livrării efectuate către
consumatorul final. În cazul în care
apar modificări ale documentului
inițial, furnizorul are obligația de a
pune la dispoziția clientului copia
documentului
modificat
sau
a
documentelor
care
modifică
documentul inițial, cel târziu până la
data primei livrări pe care o efectuează
către acesta ulterior modificării
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
documentului.”»
Autori: membrii comisiilor

12.
Art. 7. - Prin derogare de la __
prevederile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 6 intră în vigoare la
data de 1 a lunii următoare datei
publicării prezentei ordonanţe de
urgenţă în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Nemodificat

Art. 8. - După alineatul (5) al __
articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 11/2018 pentru
adoptarea unor măsuri bugetare şi
pentru completarea art. 63 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 207 din 7
martie 2018, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 187/2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
se introduce un nou alineat, alineatul
(51), cu următorul cuprins:
"(51) În situaţia în care după semnarea
convenţiilor de împrumut pentru

Nemodificat

13.
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
împrumuturile acordate unităţilor
administrativ-teritoriale
conform
prevederilor prezentului articol apar
modificări în structura efectuării
tragerilor faţă de cea autorizată de
Comisia
de
autorizare
a
împrumuturilor locale, ordonatorul
principal de credite are obligaţia de a
le notifica Comisiei, în vederea
obţinerii noii autorizări în limita
sumelor aprobate, conform legii, ca
plafoane de trageri pentru fiecare
dintre anii 2019 şi 2020, anterior
reeşalonării tragerilor din împrumutul
respectiv."

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Motivare

14.
Art.9. - Alineatul (3) al articolului 5 __
din anexa nr. I, capitolul III, litera E
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 492
din 28 iunie 2017, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"(3) Destinaţiile sumei prevăzute la
alin. (1) se stabilesc de unităţile
centrale ale cultelor recunoscute,
împreună cu conducerile unităţilor de
cult din afara graniţelor, suma urmând

Nemodificat
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Alin.(3) al art.5 din
anexa nr. I, capitolul III,
litera E din Legea-cadru
nr. 153/2017 a fost
modificat prin OUG
nr.58/2020.

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
a fi utilizată pentru asigurarea
contribuţiei statului la salariile
personalului clerical al respectivelor
unităţi la nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
Obligaţia de a justifica modul de
utilizare a acestei sume revine unităţii
centrale de cult din România, prin
prezentarea la Secretariatul de Stat
pentru Culte a documentelor prevăzute
de normele legale în vigoare."

Text
adoptat de Senat
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Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Motivare

