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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 12 aprilie 2022
Nr. 4c-9/289 

 
Către 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 
Domnului Președinte Florin-Ionuţ BARBU 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Domnului Președinte Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 
Lege pentru completarea Ordonanţei 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 şi pentru completarea art.60 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru dezbatere 
şi examinare în fond, cu adresa nr. PLx 39/2022 din 9 februarie 2022. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 12 aprilie 2022
Nr. 4c-9/289 

 
 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 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 şi pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate 
cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei 
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 şi pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis celor 
trei comisii cu adresa nr. PLx 39/2022 din 9 februarie 2022. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru muncă și 
protecție socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.916/15.11.2021) 
 avizul negativ al Consiliului Economic și Social (nr. 7377/26.10.2021) 
 avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale (nr.4c-6/59/23.02.2022) 
 avizul Comisiei juridice de disciplină și imunități  

(nr. 4c-13/69/10.02.2022) 
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 avizele Comisiei pentru politică economică reformă și privatizare  
(nr. 4c-1/31/08.03.2022) 

 avizul Comisiei pentru industrii și servicii (nr. 4c-3/81/22.03.2022). 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul vizează 
acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice care realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă 
încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol și al 
industriei alimentare. 

 
La lucrările comisiei care au avut loc în şedinţele din 5 şi 12 aprilie 

2022 au participat membrii comisiei conform listei de prezență. 
 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea proiectului de lege întrucât prevederile acestuia au fost 
preluate în forma adoptată de comisie asupra unui proiect cu acelaşi obiect 
de reglementare, având nr. PLx 35/2022. 

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

Cameră sesizată, în şedinţa din 7 februarie 2022, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 
României republicată.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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