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RAPORT PRELIMINAR ÎNLOCUITOR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență 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 

 
 

Ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data 
de 29 martie 2021, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenț ă 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), a fost retrimis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în vederea 
examinării și depunerii unui nou raport. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 
Lege, în şedinţa din data de 26 iunie 2019.   

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ și Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru sănătate şi familie, 
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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 și punctul de vedere al 
Ministerului Finanțelor, care susține adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată 
de Senat. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare 
instituirea unei derogări de la prevederile art.V alin.(3) din OUG 89/2018, conform 
cărora termenul de plată al sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală 
pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, este de 30 iunie 2019, prin 
reglementarea unui termen de plată de 120 de zile, în funcție de data comunicării 
deciziei. Este vizată reglementarea anulării contribuţiei individuale de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi a accesoriilor fiscale aferente acesteia, stabilite prin 
decizii de impunere, 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. Totodată, se dorește suplimentarea bugetului fondului de mediu, 
pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei de 
poluare, a taxei pentru emisiile poluante și a timbrului de mediu, pentru 
autovehicule. În același timp este vizată și 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. Se 
propune, de asemenea și stabilirea contribuţiei statului pentru salariile personalului 
clerical al unităţilor de cult din afara graniţelor, la nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară, garantat în plată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege în ședința cu prezenţă 
fizică și online, din data de 8 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei, deputaţii membrii ai acesteia și-au înregistrat 
prezența conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de Lege au participat, în calitate de invitați, 
doamna Ramona Popa, consilier superior în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și domnul Lucian Heiuș, Secretar de stat în Ministerul Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, un raport preliminar 
înlocuitor de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgență 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, în forma adoptată de Senat. 



 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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