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AVIZ
referitor la propunerea legislative pentru stabilirea unor masuri de 

protectie m contextul situatiei epidemiologice determinate de 

raspandirea coronavirusului 

SARS-CoV-2

Analizand propunerea legislative pentru stabilirea unor 

mesuri de protectie in contextul situatiei epidemiologice 

determinate de respandirea coronavirusului SARS-CoV-2
(bl36/13.04.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2187/20.04.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D292/20.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46(3) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaze negativ propunerea legislative, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea legislative are ca obiect stabilirea unor masuri de 

protectie in contextul situatiei epidemiologice determinate de 

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Prin aceasta initiative legislative se urmereste, potrivit Expunerii 

de motive, ca societetile care activeaze in domeniul HoReCa sau al 
organizerii/desfasurerii de evenimente si care „nu depasesc cdstigul 

salarial mediu brut prevdzut de Legea nr.6/2020, (...) trebuie sd 

beneficieze, din bugetul de stat, in baza unei declaratii pe propria- 

rdspundere, de o subventie care sd acopere 75% din salariile brute ale 

angajatilor, precum §i de exonerare de la plata impozitelor pentru



munca vie a contributiilor de asigurdri restante, acumulate pdnd la 

data intrdrii in vigoare a legif'.
A§adar, in fapt, se urmareste instituirea unor masuri fiscale pentru 

anumite persoane juridice, constand in acordarea, din bugetul de stat, a 

unei subventii pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu salariile 

angajatilor, precum si exonerarea de la plata impozitelor si a 

contributiilor de asigurari restante, acumulate pe perioada starii de 

alerta.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte 

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

din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Se- 

natul.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
3. Mentionam ca Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare ConsiUului Legislativ, cu adresa nr.XXXV/3301/21.08.2020, o 

propunere legislative privind impozitarea zero a industriei 

HoReCa (b477/l 8.08.2020), avand ca obiect scutirea de la plata 

impozitelor pentru contribuabilii prevazuti de Legea nr. 170/2016 privind 

impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, precum si de 

la Plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate acestora
pentru salariatii care desfasoara activitatile respective, in baza unui
contract individual de munca. pentru anii fiscali 2020-2022. Pentru 

aceasta propunere a fost emis avizul favorabil cu observatii si propuneri 
nr.963/17.09.2020.

Precizam ca, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Senatului, 
aceasta se afla in procedure legislative, fiind transmise la Camera 

Deputatilor, spre dezbatere.
4. Intrucat propunerea legislative implice modificarea prevederilor 

bugetului de stat, sunt aplicabile dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua 

din Constitutia Romaniei, republicate, fiind necesar a se solicita si o 

informare din partea Guvernului.
De asemenea, desi proiectul prevede o mesura de scutire „de la 

plata impozitelor pentru munca vie si contributii de asigurdri, aspect 

care ar avea un impact negativ asupra incaserilor la bugetul de stat, nu 

sunt prevezute mesurile de compensare a impactului fmanciar respectiv. 
In conformitate cu art. 15 din Legea responsabilitetii fiscal-bugetare
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nr.69/2010, republicata, initiatorii unor proiecte legislative a caror 
aplicare atrage micsorarea veniturilor, au obligatia sa prevada si masuri 
de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea alter 

venituri bugetare si sa elaboreze fisa fmanciara potrivit prevederilor 

art. 15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind fmantele publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea conditiilor 

prevazute de art.21 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare 

nr.69/2010, republicata.
in acest sens, precizam ca, in considerentele Deciziei 

nr.331/2019, Curtea Constitutionals a retinut ca, Jipsind fisa 

fmanciara (initiald si reactualizatd) nu se poate trage deedt concluzia 

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

reald ”.
5. Mentionam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare si motivare, prevazuta la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri la impactul financiar asupra bugetului general 
consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung 

(pe 5 ani), la consultarile derulate in vederea elaborarii prezentei 
prepuneri, precum si la masurile de implementare pe care le presupune 

aplicarea noului act normativ.
Semnalam ca titlul instrumentului de motivare este diferit fata de 

cel al proiectului pe care insoteste.
De asemenea, mentionam ca, instrumentul de motivare nu este 

corelat cu proiectul de act normativ, cu privire la perioada vizata, 
respectiv perioada in care este declarata/instituita ,,stare de urgentd sau 

de alertd'" ori „stare de alertct’’ si nici cu privire la caracterul obligatoriu 

al exonerarii de la plata unor impozite si contributii, in Expunerea de 

motive fiind utilizata expresia „exonerarea se poate aplica", iar in 

textul proiectului regasim sintagma „exonerarea se aplica".
6. Precizam ca, masuri cu caracter fiscal ori de protectie sociala 

avand ca scop asigurarea continuitatii activitatii operatorilor economici 

din domeniul HoReCa, afectati de impactul economic al pandemiei de 

coronavirus, au fost adoptate prin mai multe acte normative, dintre care 

le mentionam, cu titlu de exemplu, pe urmatoarele:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.48/2020 privind unele 

masuri fmanciar-fiscale, cu modificarile ulterioare.
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Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind 

masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul 
situatiei epidemiologice determinate de raspandirea eoronavirusului 

SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de 

munea, aprobata cu modificari prin Legea nr.282/2020, cu modifiearile 

ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.224/2020 privind unele 

masuri pentru aeordarea de sprijin fmanciar pentru intreprinderile din 

domeniul turismului si alimentatiei publice, a earor activitate a fost 

afectata in eontextul pandemiei de COVID-19, cu modifiearile si 
completarile ulterioare, act normativ prin care se asigura continuitatea 

activitatii operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de 

cazare, structuri de alimentatie, agentii de turism, grav afectati de 

impactul economic al epidemiei de coronavirus prin imbunatatirea 

accesului la lichiditati, pentru a-i ajuta sa isi continue activitatea §i sa 

pastreze locurile de munca.
Prin acest ultim act normativ se reglementeaza o schema de ajutor 

de stat privind aeordarea de finantare din fonduri publice nationale 

si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului 

si alimentatiei publice, a earor activitate a fost afectata in contextul 

pandemiei de COVID-19.
7. Fara a ne pronunta asupra oportunitatii, semnalam ca 

propunerea legislativa, prin masurile preconizate, aduce atingere 

principiului egalitatii in fata legii, consacrat de art.l6 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicata, intrucat, in acelasi context 

economic determinat de efectele pandemiei de COVID-19, raportat la 

categoriile de entitati economice - persoane juridice care au fost grav 

afectate economic, urmareste aeordarea unor subventii pentru plata 

salariilor si a unui un regim fiscal mai favorabil doar pentru operatorii 
economici din industria HoReCa.

8. Precizam ca propunerea legislativa nu respecta mai multe 

prevederi ale Legii nr.24/200 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modifiearile si 
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

A. art.6 alin.(l), care stabileste ca „Pwiectul de act normativ 

trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente §i posibile care sa 

condued la o cat mai mare stabilitate §i eficienta legislativa. Solutiile 

pe care le cuprinde trebuie sa fie temeinic fundamentate, ludndu-se in
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considerare interesul social, politica legislativd a statului roman §i 
cerintele coreldrii cu ansamblul reglementdrilor interne(...y\ 

deoarece nu instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa 

conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislative, iar solutiile 

pe care le cuprinde nu sunt temeinic fundamentate si nici corelate cu 

alte acte normative conexe.
Astfel, precizam ca cele doua norme ale propunerii analizate, sunt 

impredictibile si inaplicabile, cuprinzand dispozitii mult prea generale, 
lipsite de claritate si precizie. Spre exemplu:

- lipsesc informatii cu privire la datele pe care trebuie sa le 

cuprinda declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al 
societatii;

- nu este certa perioada de referinta, aceasta fiind enuntata ca 

„perioada starii de alerta instituita”;
- nu este specificata durata subventiei ,,care sa acopere 75% din 

salariile brute ale angajatilor” ori a exonerarii de la „plata impozitelor 

pe muncd vie si a contributiilor de asigurdri restante, acumulate pe 

perioada starii de alerta", perioada acoperita, procedura acordarii 

facilitatilor, daca trebuie rambursate sau nu sumele, daca acestea pot fi 
cumulate cu alte forme de sprijin si nici care sunt institutiile care 

certifica indeplinirea conditiilor pentru a beneficia de aceste masuri, 
care pot efectua controlul cu privire la aspectele cuprinse in declaratia 

pe proprie raspundere si, eventual, care pot aplica sanctiuni, precum si 
metodologia de acordare sau recuperare a sumelor.

De asemenea, societatile beneficiare, respectiv „societatile 

comerciale care activeaza in domeniul HORECA sau al 
organizarii/desfasurarii de evenimente” nu sunt clar definite, in functie 

de obiectul de activitate CAEN, in plus, nu se precizeaza daca pierderile 

inregistrate de acestea provin exclusiv din desfasurarea activitatii 
specifice si nici nu sunt prevazute conditii legate de starea firmei - activa 

sau cu activitatea suspendata - la momentul consacrarii legislative a 

actului normativ.
Nici conditiile in care o societate din industria HoReCa poate 

beneficia de aceste forme de sprijin nu sunt clar determinate, intrucat 

exprimarea „au realizat incasari cu cel putin 25% mai mici decat media 

lunara pentru anul 2019, dar nu depasesc castigul salarial mediu brut 

prevazut de Legea nr.6/2020”, nu este de natura a stabili cu precizie 

criteriul de raportare.
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Totodata, avand Tn vedere faptul ca in oricare din situatiile 

enumerate, respectiv intreruperea activitatii, reducerea acesteia ori 
obtinerea unor venituri diminuate, societatile din industria HoReCa vor 

beneficia de aceleasi facilitati, solatia propusa este de natura a aduce 

atingere principiului constitutional al egalitatii in fata legii, in ceea 

ce ii priveste pe restul operatorilor economici care s-au confruntat/se 

confrunta cu dificultati similare.
9

In plus, subliniem lipsa de claritate a normei de la art.I cu privire 

la categoria de obligatii fiscale vizate, intrucat nu sunt indicate 

categoriile de „contributii de asigurdri restante’\ iar privitor la 

sintagma „plata impozitelor pentru muncd vie’’'' nu se pot stabili la care 

tipuri de impozite se refera.
La norma preconizata pentru art.II, este necesar a se analiza daca 

autoritatea reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

pentru Plati si Inspectie Sociala aprobata prin Legea nr. 198/2012, cu 

modificarile ulterioare, are in atributiile sale competenta de a primi 

declaratiile pe proprie raspundere ale reprezentantilor legal! ai 
societatilor vizate de prezentul proiect, in vederea acordarii de subventii 

entitatilor economice si a exonerarii acestora de la plata unor obligatii 

fiscale.
B. art.8 alin.(4), care prevede ca „Textul legislativ trebuie sd fie 

formulat clar, fluent si inteligibil, fdrd dificultdti sintactice §i pasaje 

obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu mcdrcdturd afectivd. 
Forma si estetica exprimdrii nu trebuie sd prejudicieze stilul juridic, 
precizia claritatea dispozitiilor.

Astfel, prin utilizarea sintagmei „acumulate_pe perioada starii de 

alerta”, nu este clar daca au fost avute in vedere doar obligatiile fiscale, 
de natura celor vizate de initiator, aferente perioadei „starii de alerta 

instituita” ori se cumuleaza cu eventuale restante aferente perioadei 
prelungirii starii de alerta sau chiar cu cele anterioare acestei perioade.

Cu privire la sintagma „privind indeplinirea conditiile legale”, 
mentionata la art.II din proiect, semnalam ca nu pot fi identificate 

conditiile vizate, respectiv daca sunt exclusiv cele prevazute la art.I sau 

sunt avute in vedere si alte acte normative.
C. art.l3 lit.a), potrivit caruia, ,yActul normativ trebuie sd se 

integreze organic in sistemul legislatiei, scop in care: a) proiectul de 

act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel
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superior sau de acelasi nivel, cu care se afld in conexiune;''\ fiind 

necesara cel putin analizarea raportului dintre proiectul supus avizarii si 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.224/2020 privind unele masuri 
pentru acordarea de sprijin fmanciar pentru intreprinderile din domeniul 

turismului si alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in 

contextul pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 

ulterioare si dar si corelarea dispozitiilor, astfel incat noua reglementare 

sa respecte aceste cerinte.
Cu privire la trimiterea la Legea nr.6/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, de la art.I, precizam ca acest act normativ 

reglementeaza aprobarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2020, iar referitor la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul curent a 

fost adoptata Legea nr. 16/2021, fiind necesara raportarea la actul 
normativ in vigoare.

D. art.24 alin.(2), care prevede ca ,,Pentru ca solutiile sd fie pe 

deplin acoperitoare se vor lua in considerare diferitele ipoteze ce se pot 

ivi in activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie 

enumerarea situatiilor avute in vedere, file formuldri sintetice sau 

formuldri-cadru de principiu, aplicabile oricdror situatii posibile.
Precizam ca, nu este reglementata modalitatea in care autoritatile 

primesc declaratiile - in format electronic, cu semnatura electronica 

atasata, sau in format fizic -, care sunt atributiile in legatura cu acestea 

- respectiv organizeaza evidenta, le verifica, le proceseaza, emit decizii 
ori le trimit altor autoritati. in plus, nu este prevazuta procedura de 

acordare a subventiei, incluzand modificarea bugetului ordonatorului 

platii prin transferul sumelor reprezentand subventii din bugetul de stat 
sau din bugetului ordonatorului superior si nici procedura in vederea 
exonerarii.

in plus, cu privire la exonerarea de la plata „impozitelor pentru 

munca vie si a contributiilor de asigurari restante”, nu sunt cuprinse 

informatii cu privire la procedura de scutire de la plata a impozitelor si 
a contributiilor, durata acesteia, organul competent, de cate ori se poate 

face solicitarea, modalitatile de verificare ori sistemul sanctionator, ori 
modalitatile si termenele de plata pentru scutiri necuvenite.

E. art.36 alin.(l), care prevede ca: ,fictele normative trebuie 

redactate intr-un limbaj stil juridic specific normativ, concis, sobru, 
clar 5/ precis, care sa excludd orice echivoc, cu respectarea strictd a 

regulilor gramaticale fi de ortografieP.
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Referitor la sintagma „pe perioada starii de alerta instituita”, 
mentionam ca nu se poate stabili cu certitudine daca a fost vizata starea 

de alerta pe intreg teritoriul tarii. instituita prin Hotararea Guvernului
nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica 

pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea 

Parlamentului Romaniei nr.5/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ori intreaga perioada de stare de alerta prelungita prin 

hotarari de guvem succesive. la momentul avizarii fiind in vigoare
Hotararea Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea starii de alerta 

pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 

si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
De asemenea, referitor la sintagma „au realizat incasari”, in 

proiect nu se precizeaza daca aceste incasari sunt rezultate de activitatea 

specifica ori din alte surse sau daca pot fi si incasari de sume restante.
in plus, precizam ca cerinta referitoare la realizarea incasarilor de 

catre persoana juridica ..cu cel putin 25% mai mici decat media lunara 

pe anul 2019”. si cea referitoare la nedepasirea castigului ..salarial 
mediu brut prevazut de Legea nr.6/2020” nu pot fi cumulate, deoarece 

prima il vizeaza pe angajator, iar cea de-a doua nu il poate viza decat pe 

angajat.
F, art.37 alin.(l), care prevede ca: ,Jn limbajul normativ aceleasi 

notiuni se exprima numai prin aceiasi termeni”.
Astfel, referitor la sintagma „societatile comerciale”, semnalam 

ca in prezent, Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare si Legea nr.31/1990 privind societatile, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza 
„societati”.

De asemenea, semnalam ca sintagma Jmpozitul pe munca vie”, 
care nu are corespondent in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, fiind necesara utilizarea unei 

terminologii unitare. Observatia este valabila si pentru sintagma 

„contributiilor de asigurari”.
9. Avand in vedere cele expuse supra, semnalam ca propunerea 

legislativa, nu indeplineste conditiile de claritate si previzibilitate, 
generand dubii in interpretare si aplicare, ceea ce contravine 

dispozitiilor art.l alin.(5) din Constitutia Romaniei, republicata.
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In Decizia nr.22/2016, la paragraful 35 Curtea Constitutionala, a 

statuat ca: „(...)deprincipiu, orice actnormativ trehuie sd mdeplineascd 

anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se 

previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sd fie suficient de 

clar §i precis pentru a putea fi aplicat. (...) de aceea, respectarea 

prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicd legistativd 

pentru elaborarea actelor normative se constituie intr-un veritabil 

criteria de constitutionalitate prin prisma aplicdrii artl alin.(5) din 

Constitutie (ad similis, a se vedea Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014.
precitatd, sau Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 2015, publicatd in 

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea 7, nr. 79 din 30 ianuarie 2015, 
paragrafele 95 p 96).’‘’K

10. In concluzie, prezenta propunere legislativa nu poate fi 
promovata in forma supusa analizei Consiliului Legislativ, intrucat 
incalca prevederile constitutionale referitoare la principiul egalitatii in 

drepturi a cetatenilor, consacrat de art.l6 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, precum si principiul legalitatii prevazut la art.l 

alin.(5) din Legea fundamentals.

Bucuresti
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. EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 3/6 ian. 2020L. nr. 6/2020

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020

promulgata prin D. nr. 6/2020 M. Of. nr. 3/6 ian. 2020
Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale 
de stat pe anul 2020

1

2 modificari prin O.U.G. nr. 51/2020 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020
Ordonanja de urgenta pentru rectificarea bugetului asigurarilor stat pe anul 2020 
sociale de stat pe anul 2020

rectified bugetul asigurarilor sociale de

aprobata prin L. nr. 116/2020 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

3 modificari prin O.U.G. nr. 136/2020 M. Of. nr. 752/18 aug. 2020 modified fi completeazd bugetul 
Ordonanja de urgenja pentru rectificarea bugetului asigurarilor asigurarilor sociale de stat fi bugetul 
sociale de stat pe anul 2020 asigurdrilor pentru ^oniaj pe anul 2020

4 modificari prin O.U.G. nr. 202/2020 M. Of. nr. 1131/24 nov. 2020 modified fi completeazd bugetul 
Ordonanta de urgenja pentru rectificarea bugetului asigurarilor asigurdrilor sociale de stat fi bugetul

asigurdrilor pentru ^omaj pe anul 2020sociale de stat pe anul 2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 1330/31 dec. 2020O.U.G. nr. 224/2020
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
mtreprinderile din domeniul turismului §i alimentatiei publice, a caror activitate a fast afectata in 
contextui pandemiei de COVID-19

1 modificari prin O.U.G. nr. 10/2021
Ordonanta de urgenta pentru modificarea §i completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele 2, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (7) lit. 
masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru 
intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, 
structuri de alimentatie $i agentii de turism, a caror activitate a 
fost afectata Tn contextui pandemiei de COVID-19, precum §i 
privind unele masuri fiscale

M. Of. nr. 186/24 feb. 2021 modifica titlul, art. 1 alin. (1) si (2), art. 1 
alin. (3) lit. e) si g), art. 1 alin. (3) lit. i) pet.

a), art. 4 alin. (2) - (4), art. 5, art. 6; 
introduce lit. c) la art. 3 alin. (7); 
abrogd art. 10 si art. 11
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