
EXPUNEREA DE MOTIVE

Activitatea economică familială valorifică familia ca entitate care administrează un 

patrimoniu, produce, consumă, economiseşte, investeşte, oferă servicii şi formează forţă 

de muncă.
întreprinderea familială (în continuare, IF) reprezintă una din formele juridice prin 

care se realizează buna exploatare a resurselor familiale şi creşterea nivelului de solidaritate 

între generaţii. Potrivit definiţiei din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 

aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, întreprinderea familială 

este ^^întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei 

famiUr.
în prezent, membrii unei întreprinderi familiale sunt plătitori de impozit pe venit în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Mai exact, fiecare dintre 

membrii unei IF are, potrivit acordului de constituire, o cotă-parte în cadrul acesteia, astfel 

încât un membru va datora statului, proporţional cu participarea sa, impozite şi taxe pe 

venitul obţinut. în situaţia în care un membru al unei IF estimează că obţine venituri ce 

ating, într-un anumit an, un plafon de 12 salarii minime brute pe ţară, acesta datorează la 

stat, conform legii, contribuţia la pensii (CAS), în cotă de 25%, şi contribuţia la sănătate 

(CASS), în cotă de 10%.

Prin propunerea noastră legislativă, susţinem exceptarea de la plata CASS pentru 

membrii IF, dar şi includerea în categoria persoanelor care beneficiază de asigurare, fără 

plata contribuţiei.

Prin această iniţiativă, urmărim stimularea producţiei şi serviciilor familiale prin 

reducerea contribuţiilor la sănătate datorate de întreprinderile familiale.
Totodată, eliminarea plafonului pentru întreprinderile familiale va încuraja creşterea 

numărului de întreprinderi familiale care pentru stat va însemna intensificarea exploatării 

unor resurse latente şi deschiderea posibilităţii de creştere demografică, iar pentru membrii 

unei familii creşterea bunăstării, a nivelului de resurse şi, nu mai puţin, a numărului de 

membri.



Considerăm că o astfel de măsură poate fi implementată prin completarea Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal cu o nouă literă, lit. h^), introdusă la art. 154 alin. (1), 

respectiv, corelativ, prin modificarea Legii nr. 95/2005 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în sensul includerii membrilor IF în lista de persoane care beneficiază de 

asigurare, fără plata contribuţiei.

în numele iniţiatorilor, 

Claudîu-Richard Târziu
Senator AUR
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