
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.1130, 021.414.1131; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

  

 

1/5

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 noiembrie 2014 

 

 

În zilele de 19 şi 20 noiembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal - PLx 467/2014 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 

proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, 

pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică - PLx 

476/2014  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2014 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - PLx 483/2014. 

 

În data de 19 noiembrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi:  

- d-na Petra Szavics – Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Europene 

- d-na Antoaneta Neagoe – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 



 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal - PLx 467/2014 a fost trimis comisiei 

pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Codului fiscal, creând cadrul legal pentru: 

- revizuirea sistemului de acordare a deducerilor pentru persoanele 

fizice care desfăşoară o activitate dependentă şi care realizează 

venituri din salarii, la funcţia de bază, în sensul acordării unei 

deduceri speciale lunare pentru credite restructurate ce va fi luată în 

calcul la stabilirea bazei impozabile. 

- introducerea unor reglementări privind procedura de restructurare a 

creditelor şi stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite cumulativ în 

cazul restructurării acestora, în vederea acordării deducerii speciale 

pentru credite. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi 

gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea 

Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 

tehnică - PLx 476/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 

pe fond fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008, creând 

cadrul legal pentru: 

- crearea posibilităţii participării instituţiilor româneşti (instituţii ale 

administraţiei publice din România, instituţii mandatate de Comisia 
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Europeană, fie singure, fie în parteneriat cu instituţii private naţionale 

şi internaţionale) şi la implementarea contractelor de asistenţă tehnică, 

fiind completată denumirea autorităţii, în Autoritatea Administrativă de 

Înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă Tehnică. 

- extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile ce urmează să fie efectuate 

pentru activitatea de înfrăţire instituţională, astfel încât să nu fie 

afectat bugetul de stat în vreun fel pentru implementarea unui proiect 

de înfrăţire instituţională.  

- reglementarea unei derogări de la prevederile Legii nr.161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea evitării situaţiilor de incompatibilitate, ţinând cont 

de faptul că experţii care vor fi cooptaţi din cadrul instituţiilor publice să 

îşi desfăşoare activitatea în cadrul contractelor de asistenţă tehnică, în 

care România este donator de asistenţă tehnică, deţin funcţii publice.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - PLx 

483/2014 a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea pe fond fiind 

de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru: 

- modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 

astfel încât, din procentul de 50% rămas la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. 

din sumele obţinute de regie din vânzarea imobilelor proprietate privată 

a statului, să se utilizeze sume şi pentru acoperirea cheltuielilor curente 

pentru conservarea, protecţia şi repararea bazei materiale de 
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reprezentare şi protocol administrate de către Regia Autonomă 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  

Totodată, se prevede completarea art.2 din OUG nr.101/2011 cu un 

nou alineat, astfel încât, în anul 2014, din sumele care se fac venit la 

bugetul de stat se deduc sumele aferente impozitului pe construcţii 

datorat conform Codului fiscal, pentru construcţiile aparţinând 

domeniului public şi privat al statului, primite în administrare şi 

înregistrate în contabilitatea regiei. 

- exceptarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare de la 

prevederile art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind 

reglementarea unor măsuri bugetare, astfel încât persoanele 

disponibilizate din cadrul acestei regii să beneficieze de venit lunar de 

completare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 - 2018 a 

unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate 

prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, 

în vederea atenuării tensiunilor sociale ce pot fi determinate de 

disponibilizările colective efectuate de către RAAN. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

În ziua de 20 noiembrie 2014, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 19 şi 20 noiembrie 2014 a absentat doamna 

deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) - ministru. 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa 

Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Kerekes Károly, Romeo Florin Nicoară, 

Ludovic Orban, Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, 

Violeta Tudorie. 

 

  
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      

 
 
 
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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