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Vă înaintăm, alăturat, raportul 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), cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent 
nr.  Pl.x. 86 din 16 martie 2010. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

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)  
 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x. 86 din 16 martie 2010, Biroul Permanent conform art. 95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 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). 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  instituirea 
unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a 
sumelor datorate către Bugetul General Consolidat, în vederea simplificării 
sistemului fiscal, cu efecte pozitive asupra mediului de afaceri autohton.  

Prin  actul normativ se propune unificarea declaraţiilor într-o declaraţie 
unică şi realizarea de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii a unui formular unic de 
declaraţie. Acesta urmează să fie depus la unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală care îl va comunica instituţiilor implicate. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală domnul vicepreşedinte Mihai Gogancea. 
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La lucrările comisiei au participat 30 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 8 

martie 2010. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii 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), în şedinţa din data de 11 
mai 2010, comisia propune respingerea acesteia. 

Aplicarea prevederilor acestei iniţiative legislative are la bază un proiect 
discutat cu Banca Mondială prin care se doreşte realizarea unei singure declaraţii şi o 
bază unică de impozitare. Astfel, ca urmare a discuţiilor care s-au purtat la Guvern, se 
va semna un memorandum între toate ministerele implicate inclusiv Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitatea sa de integrator al acestor 
date. În acest sens, s-a creat deja un comitet interministerial care lucrează pentru 
realizarea acestui proiect ce se dovedeşte a fi cu mult mai complexă decât prevederile 
acestei iniţiative legislative cu atât mai mult cu cât termenul de aplicare propus de 
Guvern este 1 ianuarie 2011. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Consilier parlamentar 
Gica Roşu 
 
Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
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