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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                    Bucureşti, 25 octombrie 2022 

şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                  PL-x 628/2022                                                                                                 

Domnului deputat  

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

Preşedintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului deputat   

Adrian  SOLOMON  

Preşedintele Comisiei pentru muncă și protecție socială          

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 628/2022 din 17 octombrie 2022 - spre dezbatere şi avizare - proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale, înregistrat sub nr. 4c-6/678 din 17 octombrie 2022.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

          În şedinţa din 25 octombrie 2022, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu amendamente admise, prezentate în anexă. 

         În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat 

Iusein IBRAM 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  

laurentiu.gheorghiu
Original



ANEXĂ  

                                              PLX 628/2022   

AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 

Crt. 

 

Text ordonanță  Text adoptat de 

Senat  

 

Text amendamente 

(autorul amendamentului)  
Motivare 

1.  68. La articolul 146, 
după alineatul (55) se 
introduc patru noi 

alineate, alin. (56)-(59), 
cu următorul cuprins: 

 
(56) Contribuția de 
asigurări sociale datorată 

de către persoanele fizice 
care obțin venituri din 

salarii sau asimilate 
salariilor, în baza unui 
contract individual de 

muncă cu normă întreagă 
sau cu timp parțial, 

calculată potrivit alin. (5), 
nu poate fi mai mică decât 
nivelul contribuției de 

asigurări sociale calculate 
prin aplicarea cotei 

prevăzute la art. 138 lit. 
a), art. 1381 alin. (1) și 
(2), art. 1382 alin. (1) sau 

art. 1383 alin. (1), după 
caz, asupra salariului de 

bază minim brut pe țară în 
vigoare în luna pentru care 

se datorează contribuția de 
asigurări sociale, 
corespunzător numărului 

zilelor lucrătoare din lună 
în care contractul a fost 

activ. 

Nemodificat. Art. I. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 
16 din 15 iulie 2022 pentru 

modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, abrogarea 
unor acte normative și alte 
măsuri financiar-fiscale, 

publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 716 

din 15 iulie 2022, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 

1.La art. I, punctul 68 se 

abrogă. 

 

 

Autor: deputat Victoria-
Violeta Alexandru - Neafiliați 

 

Propunem eliminarea 
supraimpozitării contractelor 
de muncă cu timp parțial, 

măsură eliminată în anul 2020 
(pentru că s-a dovedit 

ineficientă) și reintrodusă în 
2022. 
 

 
În anul 2017, a fost introdusă 

în Codul Fiscal prevederea 
privind supra-impozitarea 
muncii part-time – contribuția 

de asigurări sociale (CAS) și 
contribuția de asigurări sociale 

de sănătate (CASS) achitate în 
cazul unui contract de muncă 
cu normă întreagă sau cu timp 

parțial nu pot fi mai mici decât 
nivelul contribuțiilor achitate la 

nivelul salariului minim brut 
garantat în plată. Altfel spus, 
în cazul contractelor cu timp 

parțial cu valoare sub nivelul 
salariului minim brut, se va 

plăti CAS și CASS raportat la 
salariul minim brut. În 2020, 

printr-o inițiativă legislativă în 
Parlament, a fost eliminată 
această prevedere, urmând ca 

nivelul CAS și CASS plătite să 
fie cel corespunzător salariului 

încasat. Motivarea a fost că 



 
(57) Prevederile alin. (56) 
nu se aplică în cazul 

persoanelor fizice aflate în 
una dintre următoarele 

situații: 
a) sunt elevi sau studenți, 

cu vârsta până la 26 de 
ani, aflați într-o formă de 
școlarizare; 

b) sunt ucenici, potrivit 
legii, în vârstă de până la 

18 ani; 
c) sunt persoane cu 
dizabilități sau alte 

categorii de persoane 
cărora prin lege li se 

recunoaște posibilitatea de 
a lucra mai puțin de 8 ore 
pe zi; 

d) au calitatea de 
pensionari pentru limită de 

vârstă în sistemul public de 
pensii, cu excepția 
pensionarilor pentru limită 

de vârstă care beneficiază 
de pensii de serviciu în 

baza unor legi/statute 
speciale, precum și a celor 
care cumulează pensia 

pentru limită de vârstă din 
sistemul public de pensii cu 

pensia stabilită în unul 
dintre sistemele de pensii 
neintegrate sistemului 

public de pensii; 
e) realizează în cursul 

aceleiași luni venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor în baza a două 

sau mai multe contracte 
individuale de muncă, iar 

baza lunară de calcul 

supra-impozitarea contractelor 
de muncă cu timp parțial a 
accentuat și mai puternic 

șomajul în rândul tinerilor și a 
accentuat munca la negru în 

anumite sectoare de activitate. 
Mai mult, nu au crescut 

veniturile la bugetul de stat în 
urma acestei măsuri. S-a 
dovedit că a fost o măsură 

ineficientă.  
 

În cursul lunii iulie 2022, 
Guvernul a aprobat o 
ordonanță (OG 16/2022) prin 

care reintroduce măsura 
supra-impozitării contractelor 

cu timp parțial, în aceeași 
formulă de dinainte de 2020. 
Mediul de afaceri a acuzat lipsa 

unor consultări înainte de 
adoptarea acestei măsuri. 

Specialiștii în zona muncii spun 
că o astfel de măsură va duce 
la încetarea multor contracte și 

transferul acestora în 
economia la negru.  

 
Consiliul Național al 
Întreprinderilor Private Mici și 

Mijlocii din România a dat 
publicității un sondaj de opinie 

realizat între membrii săi. 
59,7% au spus că vor face 
concedieri în rândul angajaților 

cu timp parțial. 
 

Măsura va afecta persoanele 
având contracte de 2-4 ore din 
anumite domenii precum: 

curățenie, mentenanță, bone, 
etc.  

 



cumulată aferentă acestora 
este cel puțin egală cu 
salariul de bază minim brut 

pe țară. 
 

(58) În aplicarea 
prevederilor alin. (57), 

angajatorul solicită 
documente justificative 
persoanelor fizice aflate în 

situațiile prevăzute la alin. 
(57) lit. a), c) și d), iar în 

cazul situației prevăzute la 
alin. (57) lit. e), procedura 
de aplicare se stabilește 

prin ordin al ministrului 
finanțelor. 

 
(59) În cazul în care 
contribuția de asigurări 

sociale calculată potrivit 
alin. (5) este mai mică 

decât contribuția de 
asigurări sociale stabilită 
potrivit alin. (56), diferența 

se suportă de către 
angajator/plătitorul de 

venit în numele 
angajatului/beneficiarului 
de venit. 

 

Evoluția numărului de 
contracte cu timp parțial 
(conform datelor din Revisal) 

nu arată o creștere a acestora 
în perioada 2018-2020, 

perioada în care s-a aplicat 
măsura supraimpozitării. 

Dimpotrivă. După cum se 
poate vedea în tabelul de mai 
jos, numărul contractelor cu 

timp parțial a crescut (cu 
aprox. 17.000 contracte) 

imediat ce măsura supra-
impozitării a fost abrogată – 
prin legea nr. 263/2019 

(publicată în Monitorul Oficial 
la 30 decembrie 2019, urmând 

a intra în vigoare de la 1 
ianuarie 2020). 

Data Nr. 

contracte cu 

timp parțial 

Iulie 2017 1.160.690 

Decembrie 

2017 982.445 

Decembrie 

2019 925.557 

Februarie 

2020 

Nr. 

contracte cu 

timp parțial 

Septembrie 

2020 1.160.690 
 

2. 69. La articolul 146, 

alineatul (8) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat. 2. La art. I, punctul 69, 

alineatul (8) al articolului 
146 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Corelare text cu punctul 1. 

 



(8) Calculul contribuției de 
asigurări sociale datorate 
de persoanele prevăzute la 

alin. (2) se realizează de 
către acestea conform 

prevederilor alin. (5), (56)-
(58) și (7), după caz. 

Contribuția se plătește 
până la data de 25 a lunii 
următoare celei pentru 

care se plătesc veniturile. 

(8) Calculul contribuției de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 

(2) se realizează de către 
acestea conform prevederilor 

alin. (5) și (7), după caz. 
Contribuția se plătește până la 

data de 25 a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc 
veniturile. 

 
Autor:deputat Victoria-Violeta 

- Neafiliați 

3.  80. La articolul 168, 

după alineatul (6) se 
introduce un nou 
alineat, alin. (61), cu 

următorul cuprins: 
(61) Prevederile art. 146 

alin. (56)-(59) și ale art. 
154 alin. (1) lit. r) și s) se 
aplică în mod 

corespunzător. 
 

Nemodificat. 3.La art. I, punctul 80, 

alineatul (61) al articolului 
168 se modifică și va avea 
următorul cuprins:    

 
(61) Prevederile art. 154 alin. 

(1) lit. r) și s) se aplică în 
mod corespunzător. 
 

 
Autor: deputat Victoria-

Violeta Alexandru - Neafiliați 

Corelare text cu punctul 1. 

 

4.  Articolul IX. - Prin 

derogare de la 
prevederile art. 4 din 
Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 
modificările și 

completările ulterioare, 
prevederile art. I intră 
în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023, cu 
următoarele excepții: 

----------------- 
g) prevederile pct. 26 
referitor la prevederile art. 

60 pct. 5 lit. c), pct. 28 
referitor la prevederile art. 

60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 
55, 58, 68, 69 și 80 se 

Nemodificat.  

 
 
 

 
 

 
 
4. La art. I, litera g) a 

articolului IX, se modifică 
și va avea următorul 

cuprins: 
g) prevederile pct. 26 
referitor la prevederile art. 60 

pct. 5 lit. c), pct. 28 referitor 
la prevederile art. 60 pct. 7 

lit. c), pct. 54, 55, 58 se 

 



aplică veniturilor aferente 
lunii august 2022; 
 

aplică veniturilor aferente 
lunii august 2022; 
 

Autor: deputat Victoria-
Violeta Alexandru - Neafiliați 

5. ----------------- ---------------------- Art. II. - La art. I, punctele 
1, 2 și 3 se aplică 

începând cu veniturile 
aferente lunii decembrie 
2022. 

 
Autor: deputat Victoria-

Violeta Alexandru - Neafiliați 
 

Dispoziții tranzitorii.  
 

 


