
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Lege
pentru completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal
Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
în esenţă, prin proiectul legislativ propus, se urmăreşte acordarea unor 
facilităţi persoanelor fizice rezidente ce nu depăşesc vârsta de 26 de ani şi care 
urmează cursuri universitare şi care constă în exonerarea de la obligaţia de 
plată a taxelor şi contribuţiilor prevăzute de Codul fiscal.

1. Descrierea
situaţiei
actuale

Acordarea acestui beneficiu tinerilor ce nu depăşesc vârsta de 26 de ani, care 
urmează concomitent cursuri universitare şi sunt şi remuneraţi în baza unui 
contract individual de muncă sau a unui contract de intemship, ar reprezenta 
un mijloc de ajutorare a acestora la începutul carierei şi ar restabili încrederea 
în organele şi instituţiile statului.

Totodată, prin aceste modificări legislative se urmăreşte şi păstrarea forţei de 
muncă în ţară.

Modificările legislative sunt corelate atât cu alte prevederi ale Codului fiscal 
care instituie facilităţi în sarcina persoanelor tinere, cât şi cu dispoziţiile art. 
499 alin. (3) din Codul civil, potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să-l întreţină 
pe copilul devenit major, dacă aceste se află în continuarea studiilor, până la 
terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Codul Fiscal reglementează taxele şi impozitele 
datorate, iar la litera c) din Codul fiscal prevede obligaţia de plată a 
impozitului pe venit. Prevederile alineatului 2 al aceluiaşi articol stabilesc care 
sunt contribuţiile obligatorii datorate, respectiv contribuţiile de asigurări 
sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului 
general consolidat.



Dintre cele trei categorii de contribuţii obligatorii reglementate, două cad în 
sarcina angajatului-contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, iar obligaţia de plată a celei de a treia cade în sarcina 
angajatorului.

Potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal, veniturile obţinute 
cu titlu de salarii sau cele asimilate acestora, definite la art. 76 alin. (2), sunt 
supuse unei impozitări în procent de 10%. Totodată, din coroborarea 
dispoziţiilor art. 138 litera a) şi 139 alin. (1) din Codul Fiscal, rezultă că 
angajaţii au obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în procent de 
25% din câştigul brut realizat. în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, aceasta este în procent de 10% din câştigul brut realizat şi 
este stabilită de art. 156 din Codul fiscal.

în prezent, persoana ce realizează un venit brut minim pe economie de 2550 
lei, beneficiază de un salariu net în sumă de 1524 lei. Modificarea legislativă 
propune scutirea tinerilor rezidenţi ce nu depăşesc vârsta de 26 de ani, care 
urmează cursuri universitare şi sunt angajaţi în muncă sau prestează activităţi 
în bază unui contract de intemship, de la obligaţia de plată a impozitului pe 
venit şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. Totodată, propunerea 
legislativă urmăreşte micşorarea cotei contribuţiei asigurărilor sociale, de la 
25% la 10%. Astfel, în urma acestor modificări legislative, aplicând exemplul 
anterior indicat, angajaţii care îndeplinesc condiţiile cumulativ prevăzute de 
modificarea legislativă propusă, ar urma să încaseze în mod efectiv suma de 
2295 lei şi nu cea de 1524 lei.

Diferenţa este una considerabilă şi ar reprezenta un real ajutor pentru 
persoanele tinere, care nu au experienţă de muncă şi se află în perioada 
acumulării cunoştinţelor necesare exercitării unor activităţi lucrative, motiv 
pentru care sunt şi remuneraţi avându-se în vedere şi aceste criterii.

Iniţiativa legislativă propune o serie de modificări care vizează acordarea 
unor facilităţi tinerilor ce nu depăşesc vârsta de 26 de ani, ce se află în 
continuarea studiilor, prin exonerarea acestora de la obligaţia de plată a 
impozitului, a contribuţiilor sociale de sănătate obligatorii şi prin reducerea 
cotei de contribuţii sociale obligatorii, prevăzute de Codul Fiscal.

2. Schimbări 
preconizate

Nu este cazul.3. Alte 
informaţii



Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ

Nu este cazul.1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.2. Impactul asupra sarcinilor 

administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor administrative, evidenţiindu-se 
atât costurile administrative generate de 
noul act normativ sau de modificarea 
legislativă, cât şi de costurile 
administrative eliminate. Simplificarea 
procedurilor administrative
2.2. .Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 
aplicarea testului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi avizul obţinut în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
de la Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior 
transmiterii actului spre avizare pe 
circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care îl deţin 
întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul 
afectat de măsura legislativă, precum şi 
impactul acesteia asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 
domeniul respectiv.

Nu este cazul.

3. Impactul social
Nu este cazul.4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.5. Alte informaţii



Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani

Indicatori Anul
curent

4 6 71 2 3 5
l.Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care; a)
buget de stat, din acesta;
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale;
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat; 
(i)contribuţii de asigurări
2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, din care;
a) buget de stat, din 
acesta;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, 
plus/ minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa scăderea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor



veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare

Prezentul proiect de lege nu presupune impact financiar.7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act 
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.

Nu este cazul.1.1.Compatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic-sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie publică, unităţi centralizate 
de achiziţii publice, structura 
organizatorică internă a autorităţilor 
contractante

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.

2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Prezentul act normativ nu necesită măsuri 
normative necesare aplicării proiectului de 
act normativ.

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene

Nu au fost identificate acte/documente 
internaţionale din care să decurgă 
angajamente.

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale 
din care decurg angajamente
6. Alte informaţii Nu e cazul.



Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de obiectul prezentului act 
normativ
3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care prezentul act 
normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare al 
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii



Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării prezentului act 
normativ

Nu este cazul2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice

Nu au fost identificate.3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare

I. Măsuri de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/ sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul.

Nu au fost identificate.2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal.

In numele iniţiatorilor:

Alexandru Robert Zo

Dan Ivan

Sergiu Cosmin Vlad



Tabel cu semnatarii

Propunerii de modificare şi completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

SemnăturaCalitatea
parlamentară
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Nr.
Data.

Către: Biroul Permanent al Senatului
De la: Ambrozie-Irineu DARĂU, Senator USR, Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov

Subiect: Solicitare co-semnare iniţiativă legislativă

Data
02.11.2022

Stimate doamne, stimaţi domni,

Subsemnatul Ambrozie-Irineu DARĂU, Senator USR, doresc să fiu co-iniţiator al iniţiativei 
legislative având nr. de înregistrare Senat - B690/2022 Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal.

Vă mulţumesc.

Ambrozie-Irineu DARĂU 
Senator USR
Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov
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