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Către: SENATUL ROMÂNIEI 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – dlui președinte NEAGU Nicolae 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială - dlui președinte ROTARU Ion 

Comisia economică, industrii şi servicii - dlui președinte ZAMFIR Daniel-Cătălin 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - dlui președinte NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ Cristian-

Augustin 

Comisia pentru administraţie publică - dlui președinte CSÁSZÁR Károly Zsolt 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi - dnei președinte DRAGU Anca Dana 

 

Referitor la: amendamente la L483/2022 -Proiect 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 

 

 

 

 

Stimată Doamnă Președinte, 

Stimate Domnule Președinte, 

 

 

Având în vedere 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 la Senat pentru dezbatere cu nr. B500/20.07.2022, Federația Patronatelor Societăților din 

Construcții (FPSC)  depune următoarele amendamente/ observații: 

 

 

Nr TEXT VIZAT DIN 

ORDONANȚA 16/2022 

PROPUNERE 

MODIFICARE 

JUSTIFICARE 

1. Art. IX 

Prin derogare de la prevederile 

art. 4 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. I 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023, cu următoarele 

excepţii: 

... 

b)prevederile pct. 2 şi 3 

referitor la modificarea art. 43 

alin. (3) şi (4), pct. 25, pct. 26 

referitor la prevederile art. 

60 pct. 5 lit. b), pct. 28 

referitor la prevederile art. 60 

pct. 7 lit. b), pct. 29, 38, 42, 

56, 66, 70, 72, pct. 76 referitor 

la prevederile art. 154 alin. (1) 

Art. IX 

Prin derogare de la prevederile 

art. 4 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. I 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023, cu următoarele 

excepţii: 

... 

b)prevederile pct. 2 şi 3 

referitor la modificarea art. 43 

alin. (3) şi (4), pct. 28 referitor 

la prevederile art. 60 pct. 7 lit. 

b),pct. 29, 38, 42, 56, 66, 70, 

72, pct. 76 referitor la 

prevederile art. 154 alin. (1) 

lit. a) şi b), pct. 82, 90 şi 91 

intră în vigoare în 3 zile de la 

Articolul 60 pct 5 lit b) vizează modul de 

calcul al cifrei de afaceri din activități în 

sectorul construcții. 

Apreciem că nu este nicio urgență de a se 

devansa termenul legal de intrare în 

vigoare, de ”6 luni de la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I” 

conform Art 4(1)” conform Art 4(1) din 

Codul Fiscal.  

Se încalcă astfel prevederile de la Art 4 

din Codul Fiscal, neputând fiind invocată 

în susținerea  ”urgenței”  alin (4), deoarece 

nu există un angajament internațional al 

României în modificarea urgentă a 

prevedrilor referitoare la facilitățile din 

construcții. Vă reamintim că prin PNRR – 

Reforma 4 se stabilește jalonul 

de ”Reducere treptată a stimulentelor 

fiscale pentru personalul angajat în 



FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

lit. a) şi b), pct. 82, 90 şi 91 

intră în vigoare în 3 zile de la 

data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a 

prezentei ordonanţe; 

 

data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a 

prezentei ordonanţe; 

 

sectorul construcțiilor va începe în 2025 și 

se va finaliza până la sfârșitul anului 2028” 

 

Se încalcă flagrant Principiile fiscalității, 

așa cum sunt acestea stipulate la Art 3 din 

Codul fiscal, în speță principiul 

predictibilității și certitudinii impunerii! 

Nicio modificare a Codului Fiscal nu ar 

trebui să fie legiferată cu încălcarea acestor 

principii, deoarece – așa cum se stipulează 

la Art 3 lit b) din Codul Fiscal ”fiecare 

plătitor” trebuie ”să poată urmări şi 

înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum 

şi să poată determina influenţa deciziilor 

lor de management financiar asupra 

sarcinii lor fiscale;”. Când la 2 zile după ce 

ultima formă a proiectului de Ordonanță de 

modificare a Codului Fiscal este lansată în 

consultare publică, Ordonanța 16/2022 este 

publicată în MO, conținând prevederi 

aplicabile în termen de 3 zile, cum se 

respectă aceste princii ale fiscalității??   

 

Practic, în acest moment termenul 

stabilit la Art IX b) de 3 zile ESTE DEJA 

DEPĂȘIT!  

 

Mai mulți antreprenori din construcții au 

semnalat că  - prin noua modalitate de 

calcul a cifrei de afaceri – firme de 

construcții din România, vor fi închise în 

câteva luni. Oare nu mai este nevoie de 

constructori în țara noastră? 

 

Este de neconceput ca orice măsură/ 

prevedere din Codul Fiscal să producă 

efecte în 3 zile de la publicare în MO (din 

care 2 zile weekend) !!!!!! 

2. Art. IX 

Prin derogare de la prevederile 

art. 4 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. I 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023, cu următoarele 

excepţii: 

... 

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 şi 80 se 

aplică veniturilor aferente lunii 

august 2022; 

 

Art. IX 

Prin derogare de la prevederile 

art. 4 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. I 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023, cu următoarele 

excepţii: 

... 

g)prevederile pct. 28 referitor 

la prevederile art. 60 pct. 7 lit. 

c), pct. 54, 55, 58, 68, 69 şi 80 

se aplică veniturilor aferente 

lunii august 2022; 

 

În corelare cu observațiile de la punctul 

anterior, în măsura în care acestea vor fi 

acceptate și prevederile ce modifică modul 

de calcul a cifrei de afaceri pentru sectorul 

construcții vor intra în vigoare la 1 ianuarie 

2023 – cum ar fi normal pentru respectarea 

principiului predictibilității și certitudinii 

impunerii – se impune modificarea 

corepunzătoare a literei g) de la Art IX 

https://sintact.ro/#/dokument/16950029?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16950032?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16950029?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16950032?cm=DOCUMENT


FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. 26.La articolul 60 punctul 5, 

literele b) şi c) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

... 

c) veniturile brute lunare din 

salarii şi asimilate salariilor 

prevăzute la art. 76 alin. (1)-

(3), realizate de persoanele 

fizice pentru care se aplică 

scutirea sunt calculate la un 

salariu brut de încadrare pentru 

8 ore de muncă/zi de minimum 

3.000 lei lunar. Scutirea se 

aplică pentru sumele din 

venitul brut lunar de până la 

10.000 lei inclusiv, obţinut din 

salarii şi asimilate salariilor 

prevăzute la art. 76 alin. (1)-

(3), realizate de persoanele 

fizice. Partea din venitul brut 

lunar ce depăşeşte 10.000 lei 

nu beneficiază de facilităţi 

fiscale;" 

26.La articolul 60 punctul 5, 

literele b) şi c) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

... 

c) veniturile brute lunare din 

salarii şi asimilate salariilor 

prevăzute la art. 76 alin. (1)-

(3), realizate de persoanele 

fizice pentru care se aplică 

scutirea sunt calculate la un 

salariu brut de încadrare pentru 

8 ore de muncă/zi de minimum 

3.000 lei lunar. Scutirea se 

aplică pentru sumele din 

venitul brut lunar de până la 

15.000 lei inclusiv, obţinut din 

salarii şi asimilate salariilor 

prevăzute la art. 76 alin. (1)-

(3), realizate de persoanele 

fizice. Partea din venitul brut 

lunar ce depăşeşte 15.000 lei nu 

beneficiază de facilităţi 

fiscale;" 

Coborarea plafonului de aplicare a 

facilitatilor fiscale de la 30.000 lei la 10.000 

lei inclusiv afectează in primul rand 

angajatii specialisti (cu pregatire tehnica 

medie si superioara), cu functii de 

responsabilitate in companii dar si 

muncitorii inalt calificati care vor fi din 

nou tentati sa-si gaseasca locuri de 

munca in afara Romaniei. Considerăm că 

o scadere a plafonului de aplicare a 

facilitatilor fiscale sub 15.000 lei/luna va 

determina un impact social semnificativ, 

prin exodul competențelor. 

 

Practic, dacă o firmă nu poate asigura 

imediat creșterea salariului brut pentru 

menținerea valorii nete pentru personalul cu 

experiență, responsabilitate și esențial în 

activitatea firmelor și derularea 

contractelor, va rămâne în scurt timp fără 

salariații cheie. În condițiile unei inflații 

de peste 15%, salariile ar trebui 

majorate, nu diminuate prin modificare 

Codului fiscal în aceste condiții.  

 

 

Prevederile semnalate, coroborate cu alte prevederi ale OG 16/2022, cu impact direct asupra activității 

antreprenoriale în România (ex. plata contribuțiilor la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară pentru 

contractele individual de muncă cu timp parţial – pct 68 din OG 16/2022 sau stabilirea unui plafon neimpozabil 

de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă pentru venituri cumulate neimpozabile -  pct 39 din 

OG 16/2022, etc) sunt de natură să  destabilizeze mediul privat, deja extrem de afectat de conjunctura 

economică și geopolitică actuală.  

În fapt, modificarea Codului Fiscal este total inoportună, încălcând principiile fiscalității. 

 

În speranța că propunerile vor fi preluate corespunzător în Legea de aprobare, vă stăm la dispoziție pentru orice 

eventuale clarificări.  

 

 

Cu deosebită stimă,                 

 

 

 

             Adriana Iftime  Irina Forgo 

       Director General FPSC            Director FPSC 

 
 

 


