
r/
ROMANIA

Si

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea unor acte normative privind acordarea de facilitati
conducatorilor auto care isi desfasoara activitatea in domeniile» )

transport de calatori si transport de marfa

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea unor acte normative privind acordarea de facilitati 

conducatorilor auto care isi desfasoara activitatea in domeniile 

transport de calatori si transport de marfa (b339 din 17.06.2020), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/2559/22.06.2020 si mregistrata la Consiliul Legislativ 

nr.D668/23.06.2020
cu

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observa^ii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect acordarea unor facilitati 

fiscale angajatilor care sunt conducatori auto, prin modificarea si 
completarea unor prevederi ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin instituirea 

unor derogari de la prevederile art.224 alin.(2) din Legea nr.95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, §i de la prevederile art. 164 alin.(l) din Legea 

nr.53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.



Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
2. Intrucat propunerea legislativa are implicatii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei inform^i din partea 

Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua 

din Constitutia Romaniei, republicata.
Totodata, in considerarea dispozitiilor art,21 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, fiind vorba 

despre o inifiativa a c^ei adoptare determina diminuarea veniturilor 

bugetare, initiatorii trebuie sa prezinte fisa fmanciara prevazuta la 

art. 15 din Legea nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare.
In acest sens, precizam ca, prin Decizia nr.331/2019, Curtea 

Constitutionala a admis obiec^ia de neconstitutionalitate, constatand ca 

Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea 

activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, este 

neconstitutionala in ansamblul sau.
A

In motivarea deciziei, Curtea a retinut ca Jipsind fisa fmanciara 

(initiald si reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia cd la 

adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finantare incertd, 
generald fi lipsitd de un caracter obiectiv fi efectiv, nefiind asadar 

reald^\
3. Precizam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare, prevazuta la art.30 §i 31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
nu prezinta in mod sistematizat si clar motivul emiterii actului 
normativ, in special, insuficientele si neconcordantele reglementarilor 

in vigoare, principiile de baza §i finalitatea reglementarii propose, cu 

eviden^ierea elementelor noi.
Totodata, mentionam ca nu exista referiri la impactul 

socioeconomic, la impactul asupra sistemului juridic, cu sublinierea 

implicatiilor asupra legislatiei in vigoare, precum si modificarile 

institutionale pe care le presupune aplicarea noului act normativ.
A

In sprijinul celor de mai sus, semnalam si Decizia Curtii 

Constitutionale nr,682/2012, in care aceasta a constatat ca,,dispozitiile
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art. 6 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativd 

pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial 

al Romdniei, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare, instituie obligatia fundamentdrii actelor 

normative. Potrivit alin.(l) al art.6 din Legea nr.24/2000, solutiilepe 

care proiectul de act normativ le cuprinde [...] trebuie sd fie temeinic 

fundamentate, ludndu-se in considerare interesul social, politico 

legislativd a statului roman f cerinfele coreldrii cu ansamblul 

reglementdrilor interne §i ale armonizdrii legislatiei nationale cu 

legislatia comunitard si cu tratatele internationale la care Romania 

este parte, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor 

Omuluf\ iar, potrivit alin.(2) al aceluiasi articol, „pentru 

fundamentarea noii reglementdri se va porni de la dezideratele 

sociale prezente si de perspectivd, precum si de la insuficientele 

legislafiei in vigoare’\
4. La titlu, pentru a evidentia obiectul de reglementare al prezentei 

propuneri, este necesara reformularea acestuia, astfel:
„Lege pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in vederea acordarii unor facilitati persoanelor fizice 

incadrate cu contract individual de munca in funcfia de sofer sau 

conducator auto in domeniile transport de calatori si transport de 
marfa”.

5. La art.I partea introductiva, pentru corectitudinea redact^ii, 
recomandam scrierea cuvantului „Fiscar’ cu litera mica.

La pct.l, avand in vedere ca pet. 5’ preconizat a se introduce la 

art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, va deveni ultimul punct al acestui articol, pentru 

ratiuni normative, propunem marcarea acestuia ca pct.6.
Pe cale de consecinta, dispozitia de completare se va reformula, 

dupa cum urmeaza;
„1. La articolul 60, dupa punctul 5 se introduce un nou 

punct, pct.6, cu urmatorul cuprins:”.
Totodata, abrevierea „Art.60 (...)” care precede textul actualului 

pet.5^ se va elimina, ca superflua, iar cifra „5^” se va inlocui cu cifra „6”.
Retinem observatia, in mod corespunzator, pentru toate situatiile 

din cuprinsul propunerii in care este mentionat pct.5‘.
De asemenea, la partea dispozitiva a actualului pct.5', intrucat 

norma urmeaza a fi integrate in cuprinsul Legii nr.227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, lege care a intrat in vigoare la
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data de 1 ianuarie 2016, si avand in vedere ca normele produc efecte 

juridice pentru viitor, pentru ratiuni normative, propunem ca sintagma 

„pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la 

art.76 alin.(l)-(3), in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a 

prezentei legi si data de 31 decembrie 2028 inclusiv” sa fie inlocuita cu 

expresia „pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor 

prevazute la art,76 alin.(l)-(3), realizate pana la data de 31 
decembrie 2028 inclusiv”.

La actualul pct.5^ lit.b), semnalto ca este necesara revederea si 
detalierea enuntului, deoarece actuala formulare nu confera precizie 

normei. Astfel, este de apreciat daca se impune diferentierea cu privire la 

modul de calcul al cifrei de afaceri pentru situatia societatilor nou- 

infiintate, respectiv inregistrate la registrul comertului incepand cu luna 

ianuarie a anului 2020, si societatile infiintate anterior, care au cel putin 

un exercitiu flnanciar incheiat la data la care indeplinesc conditiile de 
aplicare a scutirii.

La lit.d), recomandam inlocuirea sintagmei „ordinul comun (...) al 
ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vdrstnice'' 
cu expresia „ordinul comun (...) al ministrului muncii si protectiei 

sociale”, intrucat, in actuala redactare, este utilizata o denumire 
anterioara a ministerului respectiv.

Retinem observatia si pentru pct.2, in ceea ce priveste art. 13 8^ 

alin.(3) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

La lit.f), precizto ca expresia „sunt angajate in functia de 

conducdtor auto sau vatman, conform contractului individual de munca”
este susceptibila de a crea ambiguitate in interpretare.

Astfel, analizand expresia „conducator auto sau vatman” in 

corelare cu prevederile Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR), 
aprobata prin Ordinal comun al ministrului muncii si protectiei sociale 

si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856 din 6 

iulie 2011, semnalto ca, in general, in definirea ocupatiilor, 
substantival „conducator” nu este insotit de cuvantul „auto”, dar este 

urmat de descrierea autovehiculului (autospeciala, autotrailer, 
autocamion etc.).

Mentionam ca exista, insa, o serie de soferi profesionisti a caror 

functie este redata chiar prin termenul de „sofer”, conform Clasificarii 
ocupatiilor din Romania, iar acestia ar putea sa nu fie acoperiti de 

prevederile formularii actuale de la lit.f). Cu titlu de exemplu, enumerto
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categoria soferilor de autobuz - cod COR 832301 - sau categoria 

soferilor de autocamion - cod COR 833401.
Subliniem ca ordinal mai sus mentionat prevede la alin.(l) al art.2 

obligatia angajatorilor de a mentiona codul COR in toate documentele 

privitoare la relatiile de munca, inclusiv in cuprinsul contractului 
individual de munca, inca de la incheierea acestuia.

A

In acest context, propunem reformularea normei preconizate, astfel 
incat sa se includa toate categoriile de §oferi sau conducatori de 

autovehicule pentru care s-a intentionat aplicarea acestor facilitati, dupa 

cum urmeaza:
„f) sunt angajate cu contract individual de munca in 

functia de sofer sau conducator auto”.
Observatia este valabila pentru toate situatiile similare din 

cuprinsul propunerii.
6. La pct.2, pentru respectarea uzantelor normative, recomandam 

reformularea dispozitiei de completare, astfel:
„2. Dupa articolul 138^ se introduce un nou articol, art. 138^,

cu urmatorul cuprins:”.
Cu privire la textul art.138^ alin.(l), pentru motivele expuse 

pentru partea dispozitiva a actualului pct.5^ al art.60, propunem ca
A

sintagma „In perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei 
legi si data de 31 decembrie 2028 inclusiv” sa fie inlocuita cu expresia
„Pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv”.

Reiter^ aceasta observatie pentru toate situatiile similare din
proiect.

La alin,(3), semnalam ca norma de trimitere „la art. 147 alin.(17)” 

este imprecisa, aceasta referindu-se la un „ordin comun al ministrului 
fmantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si 
persoanelor varstnice si al ministrului sandtdtif\ iar nu la „ordinul 
comun al ministrului fmantelor publice, al ministrului muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului 
transporturilor”.

Se impune revederea si reformularea acesteia.
7. La pct.3, intrucat lit.r) exista deja in cuprinsul art.154 la alin.(l) 

din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

rigoare normativa, se impune reformularea partii dispozitive, dupa cum 
urmeaza:

„3. La alineatul (1) al articolului 154, dupa litera r) se 

introduce o noua litera, lit.s), cu urmatorul cuprins:”.
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Totodata, textul nou introdus va fi marcat cu 

8. La pct.4, semnalto ca interventia legislativa preconizata 

reprezinta, de fapt, completarea art,220^ cu un nou alineat, respectiv 

aliii.(3), fiind, astfel, necesara reformularea partii dispozitive, dupa cum 

urmeaza:
„4. Dupa alineatul (2) al articolului 220^, se introduce un 

nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:”.
In considerarea acestei observatii, se va reda numai alineatul nou

introdus.
La textul alin.(3), avand in vedere ca titlul Legii nr.200/2006 a fost 

mentionat la alin.(2) al aceluiasi alineat, propunem eliminarea acestuia si 
redarea numai a interventiilor legislative suferite de aceasta.

9. La pct.S, pentru eonsiderente de ordin normativ, sugeram 

reformularea partii dispozitive, dupa cum urmeaza:
„5. Dupa alineatul (4^) al articolului 220^ se introduce un 

nou alineat, alin.(4^), cu urmatorul cuprins:”.
La enuntul alin,(4^), pentru ratiuni normative, in locul expresiei 

„cu modificarile si completarile ulterioare” se va scrie sintagma „cu 

modiHcarile ulterioare”.
10. La art.II alin.(2), intrucat titlul Legii nr.227/2015 a fost 

mentionat la alin.(l) al aceluiasi articol, precizam ca nu mai este 
necesara redarea acestuia.

11. La art.III alin.(l), pentru claritatea normei, propunem ca 

sintagma „pentru angajatii in Lmctia de conducator auto care se 

incadreaza in conditiile prevazute la art.60 pct.Ssa fie inlocuita cu 

expresia „pentru persoanele fizice pentru care sunt indeplinite 

conditiile prevazute la art.60 pct.6 din Legea nr.227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare”.
Referitor la alin.(2), potrivit caruia „Prevederile alin.(l) se aplica 

exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art.l din prezenta lege”, 
precizam ca este necesara eliminarea normei, intrucat este redundanta.

Pe cale de consecinta, cifra „(1)” din debutul primului alineat se va
elimina.

dr. Dra^f^4^'CU
Bucuresti
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