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           R O M Â N I A  
 

 

                                         
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA  PREFECTULUI - JUDETUL  BUZÃU 

Comisia de Dialog Social a Judetului Buzãu 

 
 

                                                                                                                                 Nr. 23752 

                                                                                                        Data 19.12.2017 
 
 

PROTOCOL 

privind implementarea unitarã a noilor prevederi legale în  
domeniul fiscal i al dialogului social 

Încheiat astãzi 19.12.2017 
 

 

           PÃR I: 

INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL BUZÃU, reprezentatã de Prefectul 

Jude ului, doamna CARMEN-ADRIANA ICHIM i consilier superior MARCEL 

LUNGU  

           i 

           CONFEDERA IA NA IONALÃ a SIDICATELOR LIBERE din ROMÂNIA-

FRÃ IA filiala Buzãu, reprezentatã de domnul pre edinte RADU CORNEL i 

domnul TEFAN MIHAI. 

             OBIECT: 

Crearea Comitetului Jude ean de monitorizare a aplicãrii unitare a prevederilor 

Ordonan ei de urgen ã a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea i completarea 

Legii nr. 2227/2015 privind Codul fiscal i a prevederilor Ordonan ei de urgen ã a 

Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea i completarea unor acte normative, 

precum i a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicatã, cu modificãrile i 

completãrile ulterioare. 

Comitetul se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea uneia 

dintre pãr i. 
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Comitetul de monitorizare are în principal urmãtoarele atribu ii: 

a) Monitorizeazã respectarea prevederilor legisla iei muncii i a dialogului social; 

b) Face schimb de informa ii în ceea ce prive te stadiul implementãrii noilor 

prevederi legale în ceea ce prive te fiscalitatea i noile prevederi legale în 

materie de legisla ia muncii; 

c) Propune solu ii de rezolvare ale situa iilor identificate, la nivel jude ean, dacã 

sunt de competen a autoritã ilor locale; 

d) Transmite de urgen ã problemele identificate, comitetului de monitorizare la 

nivel central (MINISTERUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE), dacã 

solu ionarea este de competen a acestora; 

e) Întocme te rapoarte lunare cu privire la implementarea noilor mãsuri fiscale, 

stadiul lor i modul în care sunt aplicate noile mãsuri privind legisla ia muncii; 

f) Institu ia Prefectului i CNSLR FRÃ IA-filiala Buzãu informeazã opinia 

publicã lunar, prin presã sau postãri pe site-urile pãr ilor, cu privire la 

activitatea comitetului de monitorizare.  

   

 

 

 

 

 

SEMNATURI 

 

  INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE IL BUZÃU          C.N.S.L.R. FRÃ IA- BUZÃU 

 

                 PREFECT,                                                                    PRE EDINTE, 

  CARMEN-ADRIANA ICHIM                                                 RADU CORNEL 

 
 

 

 

   LUNGU MARCEL                                                                   TEFAN MIHAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


