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„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)
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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul 

redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale 

din venituri salariale (b344/1.07.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice 

prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale (b344/1.07.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

a

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 20.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• există posibilitatea generării de resurse pentru salariaţii cu mai mulţi copii/ persoane 

aflate în întreţinere, dar nu există niciun element clar din care să rezulte că propunerea 

este sustenabilă. In plus, iniţiatorii fac afirmaţii contradictorii în cuprinsul expunerii de 

motive, în care estimează un impact bugetar “relativ mic”, acesta fiind estimat la circa 4- 

5 milioane euro lunar/ în schimb, câteva rânduri mai jos, impactul bugetar este estimat la 

cel mult 1 milion de euro pe an, în primii ani de aplicare a modificării legislativ«. Mai
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mult decât atât, nu există nicio explicitare a modului prin care a fost determinat 

cuantumul deducerilor ce urmează a fi aplicate;

nu există nicio dovadă că acordarea unor deduceri personale încurajează creşterea 

natalităţii, astfel că se poate interpreta în mod eronat că prin acordarea unor deduceri 

personale se va face o redresare demografică;

prevederile propunerii legislative sunt discriminatorii în raport cu persoanele care 

realizează venituri de altă natură, decât cele salariale;

deducerea stipulată de textul de lege propus vizează toţi angajaţii, indiferent de vârstă, 

neglijându-se faptul că nu toţi posibilii beneficiari sunt la vârsta la care măsura va 

genera şi o creşterea natalităţii.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION


