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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Claudiu Năsui – ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Subiectul întrebării: Promisiunea „zero taxe pe salariul minim” 

Obiectul întrebării: 

Domnule ministru, 

În ultimii 2 ani, în campania electorală din 6 noiembrie – 5 decembrie 2020 în mod 

special, ați promis românilor că ,atunci când veți ajunge la guvernare ,veți anula impozitarea pe 

salariul minim. 

Promisiunea pe care ați făcut-o suna în felul următor: „Una din problemele principale cu 

care se confruntă economia României este absența de forță de muncă. Acum câțiva ani această 

problemă era predominantă în rândul forței de muncă calificate. În ultimii ani , problema s-a 

extins și în rândul forței de muncă necalificate. 

Problema nu este întâmplătoare. Statul român penalizează munca prin supra-impozitare, 

mai ales pentru salarii mici. Din fiecare leu muncit de un român, statul ia 42 de bani. Astfel, 

statul a împins românii către inactivitate și către alte țări cu povară fiscală mai mică. 

Zero Taxe pe Salariul Minim rezolvă această problemă prin a reduce povara fiscală pe 

muncă. Cel mai bun mod de a încuraja românii să intre pe piața muncii este un salariu mai 

atrăgător.”1 Totodată, ați declarat că această măsură are drept scop „eradicarea sărăciei și a 

evaziunii fiscale.”2 

                                                 
1 https://zerotaxe.ro/  
2 https://www.facebook.com/watch/live/?v=376783403546020&ref=watch_permalink 
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Având în vedere că nu am mai auzit nimic în spațiul public despre această măsură ce 

vizează circa 1,37 de milioane de salariaţi, adică aproximativ 24% din numărul total al 

angajaţilor din ţara noastră, vă rog să prezentați publicului la ce nivel de implementare se află 

promisiunea USR-PLUS din timpul campaniei electorale.  

Concret, când intenționați să adoptați Hotărârea de Guvern pentru modificarea 

impozitării muncii, respectiv reducerea la zero a contribuțiilor și a impozitelor pe echivalentul 

salariului minim? 

 

Cu stimă, 

Nicolae Georgescu 




