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Comisia pentru Tehnologia Informaţiei                      Pl. x -86/2010 
 şi Comunicaţiilor                 
  

Domnului deputat Viorel Ştefan,  

Preşedintele Comisiei de buget, finanţe şi bănci 
 
 
 
 
 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a 

sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic) - Pl.x. 86/2010 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile 

privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului unic) - Pl.x. 86/2010. 



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

comunicaţiilor au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 30 martie 2010. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamentele cuprinse în anexă. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 

    
 
 
 
    
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor                                              Anexă  

 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

la propunerea legislativă  privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General 
Consolidat ( Legea Ghişeului unic) 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivare  

1. Titlul propunerii legislative  
 
Lege privind instituirea unui cadru unic cu 
privire la declaraţiile privind evidenţa nominală 
a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul 
general Consolidat (Legea Ghişeului unic)  
 

Titlul propunerii legislative  
 
Lege privind instituirea unui cadru unic cu privire 
la declaraţiile privind evidenţa nominală a 
salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul 
general Consolidat 
 
 
(Comisia) 
 

 
 

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ, sintagma “Legea 
Ghişeului unic” este de prisos în contextul 
reglementării, drept pentru care se propune 
eliminarea ei.  

 
2.  

 
Art.1- Angajatorii care îşi desfăşoară activitatea 

 
Art. 1 – (1) - Angajatorii care îşi desfăşoară 

 
Datorită diferenţelor existente în 



pe teritoriul României au obligaţia de a depune 
în fiecare lună, la termenul stabilit de 
Ministerul Finanţelor Publice, declaraţia privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către Bugetul General Consolidat, 
defalcat pe fiecare tip de contribuţie în parte. 
Declaraţia unică se depune la unitatea teritorială 
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în 
raza căreia se află sediul social al angajatorul.” 

activitatea pe teritoriul României au obligaţia de a 
depune la termenul stabilit prin ordin al 
Ministrului Finanţelor Publice, declaraţia privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de 
plată către Bugetul General Consolidat, defalcat pe 
fiecare tip de contribuţie în parte; 
(2) Declaraţia unică se depune la unitatea 
teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală în raza căreia se află sediul social al 
angajatorului; 
 
 
(Comisia) 
 

reglementarea termenelor privind 
depunerea declaraţiilor (lunar, trimestrial 
etc), se propune eliminarea sintagmei “în 
fiecare lună”, păstrându-se sintagma  “la 
termenul stabilit prin ordin al Ministrului 
Finanţelor Publice”.  
 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, textul cuprinde două teze care 
trebuie să formeze două alienate distincte.  

 
3.  

 
Art. 3 - În termen de 6 luni de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Ministerul Finanţelor Publice în 
colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi cu Ministerul Sănătăţii are 
obligaţia de a publica formularul declaraţiei 
unice privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi 
a obligaţiilor de plată către Bugetul General 
Consolidat. 

 
Art. 3 - În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor 
Publice în colaborare cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu Ministerul 
Sănătăţii are obligaţia de a publica formularul 
declaraţiei unice privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către Bugetul 
General Consolidat. 
 
(Comisia) 
 

 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, termenul prevăzut  trebuie să se 
raporteze la intrarea în vigoare şi nu la 
publicarea în Monitorul Oficial.  
 
 
 
 
 

 
4.  

 
Art. 4        --- 
 
 
 
 
 
                 --- 
 
 
 
 
 

 
Art. 4 – (1) În termen de 60 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, la 
propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, normele metodologice de aplicare. 
 
(2) - În normele metodologice prevăzute la alin. 
(2) se va stabili procedura prin care datele 
preluate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală sunt transmise către autorităţile 
beneficiare. 
 
(3) - În termen de 12 luni de la intrarea în 

 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, din cuprinsul iniţial al 
propunerii legislative nu reieşea procedura 
prin care datele preluate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală sunt 
transmise către autorităţile beneficiare. Prin 
urmare s-a impus necesitatea introducerii 
alin. 1 şi 2.  
 
 
 
 



 
 În termen de 12 luni de la publicarea prezentei 
legi în Monitorul Oficial al României, 
Ministerul Finanţelor Publice va lua măsurile 
necesare pentru implementarea aplicaţiilor 
informatice necesare transmiterii şi prelucrării 
declaraţiei unice  privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
Bugetul General Consolidat. 
 
 

vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor 
Publice, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, va lua măsurile 
necesare pentru implementarea sistemului 
informatic necesar transmiterii şi prelucrării 
datelor cuprinse în declaraţia unică  privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de 
plată către Bugetul General Consolidat.   
 
 
(Comisia) 
 

 
Este necesară omologarea sistemului 
informatic de către MCSI deoarece această 
aplicaţie trebuie să se integreze in strategia 
generală privind componenta strategică 
eGuvernare care este parte componentă a 
sistemului naţional unitar integrat pentru 
servicii on-line dedicate cetăţenilor şi 
mediului de afaceri . 
 
 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, termenul prevăzut la alin. 1 
trebuie să se raporteze la intrarea în vigoare 
şi nu la publicarea în Monitorul Oficial. 
Alin. 1 devine astfel alin. 3.  
 

 
5.  

 
Art. 5 - Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni 
de la publicarea ei în Monitorul Oficial al 
României, cu exceptia dispoziţiilor prevăzute de 
art.3. (care vor intra în vigoare conform 
prevederilor legale în vigoare) 
 

 
Art. 5 - Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al României. 
 
 
 
(Comisia) 
 

 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, conţinutul articolului a fost pus 
de acord cu modificările articolelor 3 şi 4, 
rezultând necesitatea eliminării termenului 
de 12 luni.  

 
6.  

 
Art. 6 - Pe data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă: 
 
- art. 6 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii, modificată şi 
completată; 
- art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă; 
 
 
- art. 32 alin. 4 Ordinul nr. 617/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 

 
Art. 6 - Pe data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se abrogă: 
        
        - se elimină 
 
 
a) art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 
2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
b) art. 32 alin.(4) din Ordinul nr.617/2007 al 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

 
 
 
 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ se propune rezolvarea prin 
norme metodologice 
 
 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, enumerările cu liniuţe au fost 
marcate prin litere. 
 
Pentru rigoare normativă, au fost 



stabilirea documentelor justificative pentru 
dobândirea calităţii de asigurat, respectiv 
asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru 
încasarea sumelor datorate la Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate. 

Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind stabilirea documentelor justificative pentru 
dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat 
fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea 
măsurilor de executare silită pentru încasarea 
sumelor datorate la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.649 din 24 
septembrie 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(Comisia) 
 

menţionate toate datele de identificare ale 
actelor normative menţionate la enumerări.  
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