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Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - 6515/2021

în data de 15 noiembrie 2021, Consiliului Fiscal i-a fost remisă adresa Senatului României 
XXXV/5453 din 08.11.2021, prin care i se solicită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010 
a responsabilităţii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la o propunere legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - b515/2021.
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Scurtă descriere a propunerii legislative

Propunerea legislativă supusă examinării Consiliului Fiscal are în vedere introducerea posibilităţii 
de a direcţiona procentul de 3,5% din impozitul pe venit, asupra căruia contribuabilii persoane 
fizice pot dispune, şl către întreprinderile sociale de inserţie. în expunerea de motive se 
argumentează că această măsură ar avea ca rezultat scăderea ratei şomajului, astfel contribuind 
la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi marginalizare socială.

Impactul bugetar al propunerii

Având în vedere că propunerea nu vizează modificări ale veniturilor, respectiv ale cheltuielilor 
bugetare, aceasta nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat, aspect precizat şi 
în expunerea de motive. în acelaşi document se apreciază că prezenta propunere ar avea ca efect 
creşterea ocupării în rândul persoanelor marginalizate ceea ce ar putea conduce ulterior ia 
diminuarea cheltuielilor bugetare cu sprijinirea acestor persoane.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislativă

• în ceea ce priveşte oportunitatea proiectului legislativ. Consiliul Fiscal nu are atribuţii în a 
se pronunţa, stabilirea modalităţilor de creştere a ocupării în rândul persoanelor 
marginalizate reprezentând apanajul Parlamentului, Guvernului şi ai altor instituţii.

• în ceea ce priveşte conformitatea cu prevederile LRFB, Consiliul Fiscal apreciază că 
prezenta propunere legislativă nu are impact financiar asupra bugetului generai 
consolidat, nefiind vizate modificări ale veniturilor, respectiv ale cheltuielilor bugetare.



• Având în vedere cele precizate mai sus, precum şi atribuţiile de analiză a propunerilor de 
acte normative stabilite prin LRFB, Consiliul Fiscal apreciază că nu este necesar ca 
prezenta propunere legislativă să facă obiectul analizei sale.

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Preşedintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată, 
în urma însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 23 
noiembrie 2021.

23 noiembrie 2021

Preşedinte Consiliul Fiscal 
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