
PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT

LEGE

pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat ceta^enilor 

romani fo§ti rezidenti pe teritoriul Romaniei, care se intorc in ^ara

Senatul adopta prezeiitul proiect de legle

Art.l.- (1) Prin prezenta lege se aproba Programul de sprijin financiar
acordat cetafenilor romani fo§ti reziden^i pe teritoriul Romaniei, care se intorc in 

fara, derulat in perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2030, denumit in continuare 

Program.
(2) Scopul Programului il constituie sprijinirea cetafenilor romani 

fo§ti rezidenfi sa se intoarca in fara §i sa se integreze pe piafa muncii din Romania, 
cu accent deosebit pe indreptarea efectelor migra^iei, reprezentand un instrument 
activ in vederea reintregirii familiilor, a revitalizarii §i profesionalizarii diverselor
sectoare economice §i a cre§terii economice pe termen lung.

Art.2.- (1) In inlelesul prezentei legi, prin fost reziderit se in^elege persoana 

fizica care a fost rezident pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de minim 15 ani 
consecutivi, calculafi potrivit art.7 pGt.28 lit.c) Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(2) Pot beneficia de prevederile prezentei legi cetafenii romani fo§ti 
rezidenfi care au realizat venituri §i au achitat contribuliile obligatorii aferente intr- 

un alt stat pentru o perioada de minim 36 de luni §i care au fost reziden^i pe 

teritoriul unui alt stat pentru o perioada de minim 4 ani consecutivi, in sensul art.7 

pct.28 lit.c) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
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Art.3.- (1) Dovada calitatii de fost rezident se face prin prezentarea, la 

autoritatea competenta, a umiMoarelor documente:
a) adeverinta de salariat sau de incadrare in munca din partea 

angajatorului sau, dupa caz, dovada de lucrator independent sau orice alt document 
care sa ateste orice alt tip de colaborare din care fostul rezident a realizat venituri. 
Documentele §i autoritatea competenta se stabilesc prin normele metodologice de 

aplicare a prezentei legi;
b) documentul de la angajatorul §i/sau de la persoanele juridice 

cu care a lucrat in regim de independent sau in orice alt regim juridic ca a realizat 
venituri pentru o perioada de minim 36 de luni sau dovada ca a achitat contribu^iile 

aferente unei perioade lucrate de minim 36 de luni, de la autoritatea competenta a 

statului in care a fost rezident. Documentele §i autoritatea competenta se stabilesc 

prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
c) documentul sau documentele care sa ateste ca a fost rezident 

pentru o perioada de minim 4 ani consecutiv, conform alin.(2), eliberata de 

autoritatea competenta a statului in care a fost rezident. Documentele §i autoritatea 

competenta se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
d) dovada ca a fost rezident pe teritoriul Romaniei in sensul 

art.2 alin.(l). Documentele §i autoritatea competenta se stabilesc prin normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Fo§tilor reziden^i care fac dovada indeplinirii condi^iilor 

prevazute la alin.(l) §i (2) li se elibereaza, in termen de maxim 30 zile de la 

depunerea actelor prevazute la alin.(2), un certificat de fost rezident.
(3) Prin hotarare de Guvem se poate stabili numarul maxim de 

certificate de fost rezident ce se pot elibera anual.
(4) Pe intreaga durata a contractului de munca, certificatul de fost 

rezident ramane la angajator, in dosarul fostului rezident angajat.

Art.4.- (1) Prin derogare de la prevederile art.58 lit.a) Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, in perioada 1 

ianuarie 2020-31 decembrie 2030, fo§tii reziden^i carora li se elibereaza certificat 
de fost rezident sunt scuti^i de la plata impozitului pe venit pentru veniturile 

realizate din salarii pe care le ob^in pe teritoriul Romaniei. Ob^inerea veniturilor 

din salarii pe teritoriul Romaniei se dovede^te prin contractul de munca.
(2) In perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2030, pentru fo§tii 

rezidenti carora li s-a eliberat certificat de fost rezident, cota contribu^iei de 

asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit.a) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se reduce cu 50%.
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(3) Scutirea prevazuta la alin.(l), respectiv reducerea prevazuta la 

alin.(2), denumite in continuare sprijin, se aplica pentru jumatate din perioada in 

care fo§tii reziden^i au realizat venituri §i au achitat contribu^iile obligatorii intr-un 

alt stat, perioada minima de aplicare a scutirii fiind de 18 luni.

Art.5.- (1) Beneficiaza de sprijinul prevazut la art.4 fo§tii reziden^i care 

redevin reziden^i pe teritoriul Romaniei, in sensul art.7 pct.28 lit.c) Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, din 

momentul incheierii primului contract de munca pe teritoriul Romaniei.
(2) Dovada statutului de rezident conform alin.(l) se face la finalul 

fiecarui an calendaristic, prin depunerea documentelor doveditoare la organul 
fiscal competent. Daca nu indeplinesc aceasta condi^ie, fo§tii reziden^i platesc 

retroactiv sumele de la plata carora au fost scutifi prin sprijin in anul respectiv.
(3) Pentru cetafenii romani rezidenfi la data de 1 ianuarie 2020 in 

sensul prevazut de art.7 pct.28 lit.c) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare §i care parasesc teritoriul acesteia, devenind 

rezidenfi pe teritoriul unui alt stat pe care obfin venituri dupa aceasta data, perioada 

ulterioara datei de 1 ianuarie 2020 nu reprezinta perioada de eligibilitate pentru 

sprijinul prevazut la art.4.

Art.6.-Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.7.- In termen de 60 de zile de la data public^ii prezentei legi, Guvemul 
elaboreaza normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

acesteia.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus Corla|ea«


