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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru reducerea poverii fiscale pe muncă 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă, transmisă cu adresa                                      

nr. Pl-x 740/2022 din 23 noiembrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/683 din                              

24 noiembrie 2022. 

Această propunere legislativă a fost respinsă de către Senat, în ședința din                                 

21 noiembrie 2022, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale          

art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din data de 13 martie 2023.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit expunerii de motive este avută în vedere înlocuirea bazei de 

fundamentare a deducerii personale, în sensul raportării acesteia la salariul minim brut 

pe țară garantat în plată, iar nu la numărul persoanelor aflate în întreținerea salariatului, 

nemaisubzistând nici împărțirea între deducerea personală de bază și deducerea 

suplimentară. De asemenea, prezenta propunere legislativă vizează contribuția pentru 

pilonul doi de pensii, care ar urma să se aplice în continuare la nivelul salariului brut, 

fără aplicarea, ca regulă generală, a deducerii personale. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ,  
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transmis cu adresa 1.133 din data de 14 octombrie 2022,  punctul de vedere favorabil, 

exprimat de către reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale 

societății civile din cadrul Consiliului Economic și Social, respectiv punctul de vedere 

nefavorabil exprimat de către reprezentanții părții patronale respctiv sindicale din 

cadrul Consiliului Economic și Social, transmise prin adresa nr. 6255 din data de                       

4 octombrie 2022, precum și punctul de vedere al Guvernului, în care se menționează 

că nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.  

În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că o reducere a bazelor lunare de calcul ale 

contribuțiilor sociale cu deducerea personală ar determina reducerea corespunzătoare a 

nivelului acestora, afectând calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii.  

De asemenea, în cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că România, conform 

Programului de convergență 2022-2025, are ca obiectiv realizarea consolidării fiscale 

prin măsuri care să permită atingerea țintei de deficit bugetar, măsuri prevăzute de 

regulamentele europene până la sfârșitul anului 2024, iar adoptarea reglementărilor 

propuse de această inițiativă legislativă ar conduce la o reducere considerabilă a bazelor 

de calcul ale contribuțiilor sociale, în detrimentul angajaților prin diminuarea sau 

neasigurarea prestațiilor în sistemele de asigurări sociale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                 

(5 voturi împotrivă),  avizarea negativă a propunerii legislative pentru reducerea 

poverii fiscale pe muncă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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