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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 iunie 2022 

Nr. 4c-9/132 
 

  
Către 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 
Domnului Preşedinte Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2021 

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

prorogarea unor termene, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru antreprenoriat și turism în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.PLx 53/2022 din 21 februarie 2022, pentru 

dezbatere şi examinare pe fond. 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 iunie 2022 

Nr. 4c-9/132 
 

RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea 

unor termene 

 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru antreprenoriat și 

turism, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 53/2022 din 21 februarie 

2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2021 

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

prorogarea unor termene. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2021, care prevede 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2009, precum şi modificarea Legii nr.165/2018, în sensul stabilirii 

modalităţii de decontare a serviciilor turistice pentru personalul militar, 

poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice 

de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi prelungirea 

unor termene. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 14 februarie 2022, în condițiile art.115 

alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1001/17.12.2021) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.8312/14.12.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/99/22.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/55/08.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-15/35/08.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/89/02.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor (nr.4c-19/27/02.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii 

(nr.4c3/117/22.03.2022) 

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 8 iunie 2022 şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raportul 

preliminar. 

 

La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, domnul Angel-Iulian Călin – Secretar de Stat în 

cadrul  Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 

 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 

 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.131/2021 privind modificarea 
şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.131 din 17 
decembrie 2021 privind 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.131 din 17 
decembrie 2021 privind 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial al 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

României, Partea I, nr.1201 din 
17 decembrie 2021. 
 

României, Partea I, nr.1201 din 
17 decembrie 2021, cu 
următoarele modificări: 
 
Autor: deputat Bende Sándor 
 

3.  
Titlul ordonanței 
 

Ordonanţă de urgenţă privind 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 

prorogarea unor termene 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

 

4.  
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de 
vacanţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
110 din 24 februarie 2009, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
94/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
 
 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
1. La articolul 1, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Instituţiile publice, astfel 
cum sunt definite la art. 2 alin. 
(1) pct. 30 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 
2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, indiferent 
de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv activităţile 
finanţate integral din venituri 
proprii, înfiinţate pe lângă 
instituțiile publice, acordă, anual, 
în perioada 1 ianuarie 2019-31 
decembrie 2026, voucher de 
vacanță în cuantum de 1.450 lei 
pentru un salariat.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
 

 

6.  
2. La articolul 6, după 
alineatul (1) se introduc patru 
noi alineate, alin. (11) - (14), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Unităţile afiliate acceptă 
vouchere de vacanţă acordate de 

 
__ 

 
1. La articolul I punctul 2, 
alineatul (11) al articolului 6 
se abrogă. 
 
Autor: deputat Bende Sándor 
 

 
Obligațiile fiscale restante 
la bugetul general 
consolidat nu pot depăși 
90 de zile.  
În conformitate cu 
prevederile art.156 
alin.(1) din Legea 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

instituţiile prevăzute la art. 1 
alin.(2), numai dacă acestea nu 
înregistrează obligaţii fiscale 
restante la bugetul general 
consolidat de natura celor 
administrate de Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, mai 
vechi de 90 de zile potrivit art. 
165 alin.(3) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
(12) În cazul voucherelor de 
vacanţă emise pe orice tip de 
suport, unităţile afiliate sunt 
obligate, începând cu data de 1 
aprilie 2022, să transmită în 
sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura facturile 
emise titularilor voucherelor. 
 
(13) Facturile transmise în 
sistemul naţional privind factura 
electronică RO e- Factura 
conform alin.(12) trebuie să fie 
într-un format electronic 
structurat de tip XML, care 
respectă prevederile art. 4 
alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

nr.207/2015: „(1) Pentru 
diferenţele de obligaţii 
fiscale principale şi pentru 
obligaţiile fiscale accesorii, 
stabilite prin decizie 
potrivit legii, termenul de 
plată se stabileşte în 
funcţie de data 
comunicării deciziei, 
astfel: 
a) dacă data comunicării 
este cuprinsă în intervalul 
1-15 din lună, termenul 
de plată este până la data 
de 5 a lunii următoare, 
inclusiv; 
b) dacă data comunicării 
este cuprinsă în intervalul 
16-31 din lună, termenul 
de plată este până la data 
de 20 a lunii următoare, 
inclusiv.” 
Conform prevederilor 
art.230 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015: „(1) 
Executarea silită începe 
prin comunicarea 
somaţiei. Dacă în termen 
de 15 zile de la 
comunicarea somaţiei nu 
se stinge debitul sau nu se 
notifică organul fiscal cu 
privire la intenţia de a 
demara procedura de 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

120/2021 privind administrarea, 
funcţionarea şi implementarea 
sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura şi 
factura electronică în România, 
precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate a 
vehiculului şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea introducerii pe piaţă, 
punerii la dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau înregistrării în 
România, precum şi 
supravegherea pieţei pentru 
acestea. 
 
(14) Unităţile afiliate prevăzute 
la alin. (12) sunt obligate să 
transmită facturile emise către 
destinatari conform prevederilor 
art. 319 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
 
 
 
 

mediere, se continuă 
măsurile de executare 
silită.”  
După acest termen, ANAF 
blochează conturile  
operatorului economic 
astfel că toate încasările 
acestuia sunt virate până 
la stingerea datoriei. 
De menționat este și 
faptul că, cei care au de 
suferit sunt turiștii care își 
planifică concediul din 
timp. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
3. La articolul 7, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin. (41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu 2 până la 5 
puncte - amendă, nerespectarea 
de către unitatea afiliată a 
prevederilor art. 6 alin. (11).” 
 

 
__ 

 
2. La articolul I punctul 3, 
alineatul (41) al articolului 7 
se abrogă. 
 
Autor: deputat Bende Sándor 
 

 

 
Corelare cu modificările 
propuse anterior. 

2.  
4. La articolul 7, alineatul (6) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(6) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la alin. (1) - (4) şi (5) se fac de 
către personalul cu atribuţii de 
control din cadrul Ministerului 
Antreprenoriatului şi Turismului.” 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
 

 

3.  
5. La articolul 7, după 
alineatul (6) se introduce un 
nou alineat, alin.(61), cu 
următorul cuprins: 
„(61) Constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii prevăzute la 
alin. (41) se fac de către 
personalul cu atribuţii de control 

  
3. La articolul I punctul 5, 
alineatul (61) al articolului 7 
se abrogă. 
 
Autor: deputat Bende Sándor 
 

 
Corelare cu modificările 
propuse anterior. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.” 
 

4.  
Art. II. - Legea nr. 165/2018 
privind acordarea biletelor de 
valoare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
599 din 13 iulie 2018, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
 

 

5.  
1. La articolul 34, litera a) va 
avea următorul cuprins: 
„a) art. 24-27, care intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2027;” 
 
2. Articolul 341 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.341. - Până la data de 1 
ianuarie 2027 prevederile 
prezentei legi nu se aplică 
voucherelor de vacanţă.” 
 
3. La articolul 36, alineatul 
(2) va avea următorul 
cuprins: 
„(2) La data de 1 ianuarie 2027 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

se abrogă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de 
vacanţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
110 din 24 februarie 2009, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
94/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

6.  
Art. III. - Termenul prevăzut la 
art. 4 şi art. 5 alin. (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.045/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 165/2018 
privind acordarea biletelor de 
valoare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
24 din 9 ianuarie 2019, cu 
modificările ulterioare, se prorogă 
până la data de 1 ianuarie 2027. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
 

 

7.  
Art.IV. - (1)Voucherele de 
vacanţă aferente anilor 2022 - 
2026 se emit doar pe suport 
electronic. 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 2 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2009, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 94/2014, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, perioada de 
valabilitate a voucherelor de 
vacanţă emise în perioada 1 
ianuarie 2019 — 31 decembrie 
2020, indiferent de suport, se 
prelungeşte până Ia data de 30 
iunie 2022. 
 
(3) Prin derogare de la 
prevederile art. 1 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2009, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 94/2014, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 2022-
2026, pentru personalul militar, 
poliţiştii, poliţiştii de penitenciare 
şi personalul civil din instituţiile 
publice de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională se 
decontează serviciile turistice 
prestate de orice structură de 
primire turistică clasificată aflată 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

pe teritoriul României, 
achiziţionate direct sau prin 
intermediul unei agenţii de turism 
licenţiate, în limita a 1.450 de lei 
anual pentru un salariat. 
 
(4) În cazul personalului prevăzut 
la alin. (3), decontarea sumelor 
reprezentând servicii turistice 
cuvenită în anii 2019 şi 2020 se 
poate efectua şi pentru serviciile 
prestate în perioada 1 ianuarie-
30 iunie 2022 de orice structură 
de primire turistică clasificată 
aflată pe teritoriul României, 
achiziţionate direct sau prin 
intermediul unei agenţii de turism 
licenţiate, în limita valorică a 
diferenţei dintre limita valorică 
prevăzută pentru anul 2019 
respectiv anul 2020 şi cuantumul 
decontat efectiv personalului 
pentru serviciile prestate acestuia 
în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2021. 
 
(5) Cuantumul sumelor decontate 
potrivit alin. (3) sau (4) nu se ia 
în calcul la determinarea limitei 
prevăzute la art. 25 alin. (2) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanță de urgență 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) Motivare 

salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(6) Prevederile art. 26 alin. (4)-
(6) din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2027 
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