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Doamnă Preşedinte,

Avem onoarea să vă înaintăm alăturat, în original, în vederea dezbaterii şi 
adoptării, potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, următoarele propuneri 
legislative;
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1. Propunerea legislativă pentm stabilirea unor măsuri de protecţie socială în 

contextul situaţiei epidemjologice determinate de . răspândirea coronavirusului SARS- 
CoV-2 (BPI147/2021)

- iniţiatori: doamnele deputat MW'ea Dumitinna, Gavrilă Anamaria, Enachi Raisa, 
Şerban Gianina, domnii deputaţi Dămureanu Ringo, Simion George-Nicolae, Rusu Daniel- 
Gheorghe, Nagy Vasile, Pop Darius, Suciu Sebastian-Ilie, Scripnic Lilian, Ciubuc Ciprian, 
Focşa Dumitru-Viorel, Balabaşciuc Călin-Constantin, Păunescu Silviu-Titus, Andruşceac 
Antonio, VolosatU Boris, Ivănuţă Cristian-Daniel, Albişteanu Mihail, Puşcaşu Lucian-Florin, 
Acatrinei Dorel-Gheorghe, Coleşa Ilie-Alin, Aelenei Dănuţ, Roman Nicolae, Badiu Georgel, 
Tanasă Dan, Muncaciu Sorin-Titus, doamnele senator Aelenei Evdochia, Boancă Rodica, 
domnii senatori Cătană Gheorghe Adrian, Neagu lonuţ, Dăneasă Mircea, Cioromelea 
Valentin-Rică, Cosma Dorinei, Costea Adrian, Lavric Sorin, Grupurile parlamentare A. U.R.;

- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori;
- prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a şi art.73 alin.(3) 

lit.p) din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

2. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
(BPI 162/2021)

- iniţiatori: doamnele deputat Mitt-ea DumiPina, Gavrilă Anamaria, Enachi Raisa, 
Şerban Gianina, domnii deputaţi Scripnic Lilian, Simion George-Nicolae, Ciubuc Ciprian, 
Stoica Ciprian-Titi, Badiu Georgel, Focşa Dumitru-Viorel, Muncaciu Sorin-Titus, Păunescu 
Silviu-Titus, Balabaşciuc Călin-Constantin, VolosatU Boris, Coleşa Ilie-Alin, Aelenei Dănuţ, 
Roman Nicolae, Nagy Vasile, Pop Darius, Puşcaşu Lucian-Florin, Ivănuţă Cristian-Daniel,
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Albişteanu Mihail, Axinia Adrian George, Andruşceac Antonio, Rusu Daniel-Gheorghe, Suciu 
Sebastian-Ilie, Chelam Mircia, domnii senatori Neagu lonuţ, Costea Adrian, Grupurile 
parlamentare A.U.R., domnul deputat Manea Cătălin Zamfir, Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale;

- procedură de urgenţă solicitată de iniţiatori;
-prima Cameră sesizată: Senatul, potrivit art.75 alin.(l) teza a Il-a şi art.73 alin.(3) 

lit.p) din Constituţia României;
- Camera decizională: Camera Deputaţilor.

Propunerile legislative au fost înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor care, în şedinţa din data de 12 aprilie 2021, a stabilit că domeniul 
reglementat de acestea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, 
Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Cu stimă.

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Ludovic ORBAN

Doamnei Anca Dana DRAGU 

PREŞEDINTELE SENATULUI
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor
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Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României; republicată, şi ' 

ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ,vă înaintăm prin 

prezenta, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă: (,■

„Lege pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 

socială în domeniul HORECA şi al organizării sau desfăşurării de 

evenimente, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-Z" j

Solicităm adoptarea prezentei iniţiative în procedură de urgenţă, în temeiul 

art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

în numele iniţiatorilor:

Ringo Dămuraanii
Deputat

Preşedinte, Comisia pe Constituţionalitate.

Biroul Parlamentar - Deputat Ringo Dămureanu - Alianţa pentru Unirea Românilor 
Telefon: +0745127370; e-mail: rinao.damureanu@cdeD.ro‘ , 1/1
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Propunere legislativă

LEGE
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie în contextul situaţiei epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă instituite, un
număr semnificativ de societăţi comerciale care activează în domeniul HORECA sau al organizării
sau desfăşurării de evenimente şi-au întrempt total activitatea specifică acestui domeniu sau au redus-o
semnificativ.

Cele mai multe dintre aceste societăţi dacă au realizat încasări cu cel puţin 25%, chiar şi peste
75% mai mici decât în lunile corespunzătoare din anul 2019, fiindu-Ie afectată în mod serios
stabilitatea şi chiar existenţa, în condiţiile în care cele mai multe au datorii, contracte în derulare, atât
comerciale - privind închirierea unor spaţii şi echipamente, leasing etc., cât şi contracte individuale de
muncă pe care nu le-au mai putut onora, cauzându-le vătămări angajaţilor şi familiilor acestora.

Unele dintre acestea sunt finanţate din proiecte cu finanţare europeană, putând fi supuse
unor riscuri majore de corecţii financiare în situaţia nerespectării condiţiilor prevăzute prin proiect
referitoare la menţinerea în activitate a numărului de angajaţi prevăzuţi în proiect.

Totodată, multe dintre societăţile care acţionează în domeniile mai sus menţionate au realizat
restanţe la plata impozitelor pentru munca vie şi a contribuţiilor de asigurări, acumulate pe perioada
stării de urgenţă sau de alertă din cauzele descrise mai sus.

Apreciem că, în cazul în care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.
6/2020, aceste societăţi trebuie să beneficieze, din bugetul de stat, în baza unei declaraţii pe propria
răspundere, de o subvenţie care să acopere 75% din salariile brute ale angajaţilor, precum şi de
exonerare de la plata impozitelor pentru munca vie şi a contribuţiilor de asigurări restante, acumulate
până la data intrării în vigoare a legii.

Subvenţia se acordă, iar exonerarea se poate aplica în termen de 45 de zile, în baza unei declaraţii
pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, privind îndeplinirea condiţiilor legale, pe care
acesta să o transmită la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul fiscal.

Iniţiator,
Ringo Dămureanu  
Deputat AUR de
Preşedinte^^omisî^p^m Constituţional itate



TABEL cu semnatarii Propunerii legislative
LEGE pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Iniţiatori - Camera Deputaţilor
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TABEL cu semnatarii Propunerii legislative
LEGE pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Iniţiatori - Camera Deputaţilor
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TABEL cu semnatarii Propunerii legislative
LEGE pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Iniţiatori - Senat
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor Senat

LEGE
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială 

în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Societăţile comerciale care activează în domeniul HORECA sau al 
organizării/desfăşurării de evenimente, care şi-au întrerupt total 
activitatea specifică acestui domeniu, sau au redus-o ca urmare a 
efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă 
instituită sau au realizat încasări cu cel puţin 25% mai mici decât media 
lunară pe anul 2019, dar nu depăşesc câştigul salarial mediu brut 
prevăzut de Legea nr. 6/2020, beneficiază, din bugetul de stat, în baza 
declaraţiei pe propria răspundere, de o subvenţie care să acopere 75% 
din salariile brute ale angajaţilor şi de exonerare de la plata impozitelor 
pentru munca vie şi a contribuţiilor de asigurări restante, acumulate pe 
perioada stării de alertă.

Art. II. Subvenţia se acordă şi exonerarea se aplică în termen de 45 de 
zile, de la depunerea declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului 
legal al societăţii, privind îndeplinirea condiţiilor legale, pe care o 
transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul fiscal.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată.

PREŞEDINTELE
SENATULUI,

PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
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