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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 227/2015 privind Codul fiscal (0322/18.05.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

22 7/2015 privind Codul fiscal (bS22/18.05.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.06.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ;

> reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ, cu următoarea motivare:

• propunerea legislativă nu defineşte domeniile de activitate ale profesioniştilor 

încadrabili în categoria „nomazilor digitali”;
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• regimul fiscal preferenţial este discriminatoriu în raport cu cel al profesioniştilor 

români, rezidenţi, care activează în aceleaşi domenii de activitate, dar nu beneficiază de 

scutire de la plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale;

• în expunerea de motive nu sunt prezentate avantajele pentru statul român, în 

contrapondere cu ”mediul prietenos” pe care îl oferă prin regimul fiscal preferenţial 

acordat nomazilor digitali.

Preşedinte,
Bogdan
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