
ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

Titlul proiectului de act normativ

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

In acest moment, conform Legii nr. 227/2015, art. 469 alin. (1), lit. a) şi art. 485 alin. (1) lit. a), 
autorităţile deliberative pot acorda scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de 
transport sau a taxelor speciale doar veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor 
nerecăsătorite ale veteranilor de război, dar nu şi veteranilor din teatrele de operaţii şi altor persoane 
din această categorie, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe 
teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia 
şi urmaşilor celui decedat. In schimb, persoanele definite la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 
sunt cuprinse în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal la articolul 456, alineatul (1), litera p) 
privind scutirile de la plata impozitului pe clădiri, precum şi la articolul 464, alineatul (1) litera u) 
privind scutirile de la plata impozitului pe teren.

2. Schimbări preconizate
Având în vedere că în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, veteranii din teatrele de operaţii, aşa 
cum sunt definiţi la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 
statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, sunt 
scutiţi de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, consider că se impune şi scutirea 
acestora de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, precum şi scutirea sau acordarea de 
reduceri de la plata taxelor speciale, la fel ca pentru veteranii de război, văduvele de război şi 
văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război.

In urma întrebărilor transmise Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne cu 
privire Ia numărul „veteranilor din teatrele de operaţii”, conform Legii nr. 168/2020, detaliat pe 
fiecare judeţ şi localitate din ţară, am primit răspuns că la nivel naţional a fost acordată calitatea de 
„veteran din teatrele de operaţii” pentru 25.869 de persoane din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale şi 1.320 de persoane din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Aşadar, scutirea de la plata 
impozitului pe mijloacelor de transport, respectiv scutirea sau acordarea de reduceri de la plata



taxelor speciale pentru aceste persoane, nu grevează bugetele locale de venituri importante care să 
afecteze funcţionarea serviciilor publice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, coroborate cu Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal prin care militarii care participă la misiuni în ţară sau în afara ţării sunt 
scutiţi de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate şi a impozitului pe 
clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate, consider că se 
impune şi acordarea de scutiri la nivelul localităţii de domiciliu/reşedinţă de la plata impozitului pe 
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului, precum şi scutirea sau acordarea de reduceri de la plata taxelor 
speciale.

Totodată, o parte dintre veteranii din teatrele de operaţii'au dobândit pe parcursul desfăşurării 
misiunilor din teatrele de operaţii diferite afecţiuni fizice din sfera dizabilităţilor, aceştia fiind deja 
sub incidenţa scutirilor prevăzute de Codul Fiscal.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Impact macro-economic

Acordarea unui minim sprijin financiar, sub formă de scutiri sau reduceri fiscale, pentru 27.189 de 
persoane care au reprezentat România la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în teatre de operaţii sau 
zone de misiune şi cărora le-a fost acordată calitatea de „veteran din teatrele de operaţii”, conform 
Legii nr. 168/2020.

Din informaţiile transmise de Ministerul Apărării Naţionale rezultă că cei 25.869 de veterani din 
teatrele de operaţii au domiciliile în 127 de localităţi din ţară şi remarcăm următoarele date: există 25 
de localităţi în care domiciliază sub 10 veterani, 57 de localităţi în care domiciliază între 10-99 de 
veterani, 30 de localităţi în care domiciliază între 100-499 de veterani, 12 localităţi în care 
domiciliază între 500-999 de veterani, 2 localităţi cu peste 1000 de veterani şi 1 localitate cu 5756 de 
veterani (municipiul Bucureşti).

Din informaţiile transmise de Ministerul Afacerilor interne rezultă că cei mai mulţi veterani au 
domiciliul în municipiul Bucureşti - 608, iar în cele 41 de judeţe ale ţării situaţia se prezintă astfel: în 
17 judeţe domiciliază sub 10 veterani, iar în celelalte 24 de judeţe domiciliază între 10-57 de veterani.

In funcţie de numărul „veteranilor din teatrele de operaţii” din fiecare localitate, autorităţile locale vor 
acorda scutiri de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la articolul 469 din Legea 
nr. 227/2015, dar şi scutiri sau reduceri de la plata taxelor speciale instituite conform articolului 484 
din Legea nr. 227/2015, însă impactul este nesemnificativ având în vedere că la nivel naţional este 
vorba de 27.189 de persoane, iar o parte dintre acestea au anumite tipuri de dizabilităţi şi oricum intră 
sub incidenţa scutirilor prevăzute de Codul Fiscal.

Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Impact social
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Alte informaţii

Nu este cazul.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Nu este cazul.

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie

Nu este cazul.

Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Evaluarea conformităţii:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Prezentul proiect normativ este în conformitate cu prevederile europene.

Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Nu e cazul.

Alte informaţii

Nu e cazul

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

întrebare transmisă către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Apărării Naţionale.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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Alte informaţii

Nu e cazul.

Măsuri de implementare

Nu e cazul.

Alte informaţii

Nu e cazul.

în numele iniţiatorilor:

Deputat PSD Alexandra Hutu
w
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