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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 2 iunie 2020 

Nr. 4c-9/370 
 

  
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, trimis  cu adresa 

nr.PLx281/2020 din 20.05.2020. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege de mai sus menţionat 

în şedinţa online din 2 iunie 2020. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat un amendament care, supus 

votului, a fost acceptat de membrii comisiei şi este redat în anexa care face 

parte integrantă din prezentul aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

  
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXA 
 

Amendamente admise  
 

În cursul dezbaterilor, următorul amendament a fost admis: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Art. II. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 60, 1381 şi 154 
alin. (1) lit. r) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, pe perioada stării de 
urgenţă instituite prin decret emis 
de Preşedintele României, pentru 
indemnizaţiile prevăzute la art. XI 
alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 3 
din Legea nr. 19/2020 privind 
acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii 
temporare a unităţilor de 
învăţământ, cu modificările şi 
completările ulterioare, suportate 
din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, respectiv din bugetul de 
stat, nu se acordă facilităţi fiscale. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică 
indemnizaţiilor acordate din 
bugetul de asigurări pentru şomaj 
sau bugetul de stat începând cu 
luna aprilie 2020. 
 

 
Articolul II se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Persoanele fizice care 
se încadrează ca și 
contribuabili scutiţi de 
la plata impozitului pe 
venit   conform art.60 
din legea 227/2015 
privind codul fiscal,  
beneficiari ai 
indemnizaţiilor de 
şomaj tehnic 
reglementate la art. 
XI alin.(l) şi art. XV 
din OUG 30/2020 
pentru modificarea şi 
completarea unor 
acte normative, 
precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecţiei 
sociale în contextul 
situaţiei 
epidemiologice 
determinate de 
răspândirea 
coronavirusului SARS-
CoV-2, sau 
beneficiari ai  
dispoziţiilor  Legii 
nr. 19/2020 privind 
acordarea unor zile 
libere părinţilor 
pentru supravegherea 
copiilor,  să 
beneficieze și în 
această perioadă 
de urgență de 
aceleași facilități 
fiscale oferite de 
codul fiscal. 
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