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In temeiul'art. z alînr(l) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi ftincţionarea 

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 reducerea poverii fiscale pe 

muncă (b563/15.09.2022).

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 

4.10.2022, desfăşurată ordine, 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 asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au 

votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ;

reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru 

avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

♦ reducerea bazei de impozitare prin creşterea deducerilor personale se face la un nivel 

nesustenabil şi dezechilibrat în raport cu posibilităţile actuale ale bugetelor aferente, 

având în vedere şi celelalte dezechilibre datorate schimbării structurii piramidei 

demografice. Se poate avea în vedere o scădere a contribuţiilor, dar într-un cuantum 

mai redus decât cel propus de proiectul legislativ.
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