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Nr. 16/01.08.2022 
 
Către, 
MINISTERUL FINANȚELOR 
București, sectorul 5, B-dul Libertății nr.16  
În atenția Domnului Ministru ADRIAN CÂCIU 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
Patronatul Societatilor Serviciilor de Curatenie si Igienizare - PSSCI vă solicita 

sa constatati si sa analizati urmările negative ale reintroducerii în Codul fiscal, prin 
Ordonanța nr. 16/2022, a obligației de a calcula contribuțiile sociale la o bază de calcul 
egală cu salariul minim brut pe economie în cazul veniturilor din salarii care se 
situează sub nivelul salariului minim brut pe economie, obținute în baza contractelor 
cu timp parțial de muncă cu aplicabilitate din data de 1 august 2022. 

Dorim sa va reamintim faptul că o măsură similara a mai fost în vigoare în anii 
2017-2019 și din cauza faptului ca s-a dovedit a fi o masura gresita, nesustenabila si 
fara vreun efect pozitiv, ba din contra; a fost eliminta din legislatie cu data 1 ianuarie 
2020 prin Legea nr. 263/2019. 

Motivele care au stat la eliminarea masurilor de supraimpozitare de acum doi 
ani, asa cum au fost ele iterate in Expunerea de motive la elaborarea Legii nr. 263/2019 
sunt perferct valabile si astazi: 
“Cele mai multe dintre măsurile de majorare ale unor impozite sau taxe au produs 
efecte negative, în special asupra capitalurilor românești, acestea materializându-se 
într-o pierdere constantă de competitivitate prin costuri, generată, în primul rând, 
prin: 
- Creșterea costurilor fiscale cu forța de muncă, în special prin supra-impozitarea 
contractelor cu orar parțial de muncă, accentuând și mai puternic șomajul în rândul 
tinerilor, în special pentru categoria de vârstă 15-24 de ani. 
- Supra-impozitarea contractelor de muncă part-time a accentuat și mai puternic 
șomajul în rândul tinerilor (în special în rândul studenților și tinerilor absolvenți de 
liceu) și a accentuat munca la negru în unele sectoare de activitate.” 

Nu intelegem de ce, fara  o analiza a istoricului de mai sus si fara o consultare 
reala si transparenta a mediului de afaceri se ia din nou in mod neinspirat si 
nejustificat aceeasi masura daunatoare și ineficientă din punct de vedere bugetar care 
in trecutul apropiat s-a dovedit deja a fi total lipsita de eficienta. 

Efectele negative usor previzibile de catre orice intreprinzator din domeniul 
curateniei si nu numai, sunt urmatoarele: 

- încetarea unui număr semnificativ de contracte de muncă part time și implicit 
creșterea ratei șomajului și în mod corespunzător, a cheltuielilor suportate de buget 
pentru plata indemnizațiilor de șomaj;  

- încurajarea muncii „la negru”, a carei pondere va creste din nou in sectorul de 
activitate al curatenei, fapt ce va impacta negativ activitatea noastra, a celor ce lucram 
in legalitate si in mod evident va genera o reducere a veniturilor încasate la bugetul 
de stat. 
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- vor  crește in mod cu totul nejustificat costurile serviciilor noastre, într-o perioada în 

care avem deja mari dificultati in a ne sustine afacerile macar pe linia de plutire si in  
      care nici unul dintre clientii nostrii nu vor sa auda de majorari de tarife.   

 
 Datorita prevederilor sale, Ordonantei 16/2022 ii putem acorda urmatoarele 
attribute: 

- este o măsură fiscală rigidă, care dovedeste necunoasterea realitatilor economice si a 
pieței muncii cat și specificul și necesitățile domeniului nostru de activitate, si nu 
numai. 

- este o prevedere profund inechitabilă și disproporționată, care stabilește obligația 
fiscală datorată prin raportare la o bază de impozitare nereală, majorată artificial, 
plecându-se de la o prezumție de vinovăție pe care autoritatea statului o aplică in mod 
inadmisibil asupra întregului mediu economic, fără să o intereseze situația de fapt, în 
condițiile în care principiile fiscalității, prevăzute clar de Codul fiscal și Codul de 
procedură fiscală, sunt contrare si astfel vor fi incurajate acele societati care nu 
lucreaza in mod corect, eludand prevederile legale. 

- prevederea este in acelasi timp și incoerentă, prin faptul că baza de impozitare 
majorată pentru contractele part time este stabilită prin lege la nivelul unui salariu de 
bază minim brut pe economie, numai în cazul CAS și CASS, pe cad  calculul 
impozitului pe venitul din salarii se face la venitul part time, așa cum contractul este 
raportat în Revisal. N e  i n t r e b a m  d a c a  c e i  ce au lucrat la aceasta Ordonanta pot 
explica această abordare diferită între baza de calcul a impozitului pe venit și baza de 
calcul a contribuțiilor sociale. 

- prevederea este neclară și sub aspectul acordării prestațiilor sociale în condițiile în 
care suprataxarea la contribuții este suportată și plătită de angajator, contractul 
înregistrat în Revisal este însă cel cu durată reală (2-7 ore), asltfel, această suprataxare 
la contribuții sociale a contractelor part time pare a fi o taxă sancționatorie asupra 
angajatorilor care sunt priviti ca niste presupuși evazioniști. 
 

Având în vedere cele prezentate, Patronatul Societatilor Serviciilor de 
Curatenie si Igienizare - PSSCI apreciază că reintroducerea măsurilor de mai sus în 
Codul fiscal este nefundamentată în raport cu realitățile din economia noastra și total 
dăunătoare acesteia, fiind in totalitate inadecvată scopului declarat al autorităților si 
anume acela de reducere a evaziunii fiscale si de creștere a veniturilor colectate la 
bugetul de stat. Apreciem ca din contra, aceasta masura va duce atat la cresterea 
evaziunii fiscale, cat si la exodul fortei de munca din tara. 

Având în vedere lipsa de fundamentare, lipsa totala de cunostere a realitatilor 
economice și efectele negative asupra economiei, consideram că aceste măsuri 
reintroduse în Codul fiscal trebuie eliminate de indata și înlocuite cu măsuri 
sistematice de administrare fiscală și control la nivelul ANAF și ITM, organe care au 
la dispoziție atât instrumentele legislative adecvate, cât și informațiile necesare pentru 
identificarea cazurilor concrete de încălcare a legislației muncii și a celei fiscale, pentru 
sancționarea punctuală a celor care incalca prevederile legale. 
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Trebuie să înțelegem cu toții că evaziunea fiscală nu se combate doar prin lege, 

ci mai ales prin măsuri de control permanente, bine țintite pe baza analizelor de risc 
și bine organizate prin cooperarea reală a numeroaselor autorități cu competențe și 
atribuții în domeniu. Doar în acest mod de abordare putem vorbi de o însănătoșire a  
mediului economic, prin eliminarea punctuală si sistematică a concurenței neloaiale 
reprezentată în cele mai multe cazuri și de elemente evazioniste.  

În acest context, precizăm că Legea 53/2003 (Codul muncii) pune la dispoziția 
organelor de control prevederi aflate deja în vigoare, care sancționează drastic toate 
situațiile posibile de încălcare a legii în privința muncii la negru sau la gri, amenzile 
aplicabile angajatorilor fiind descurajatoare, respectiv – 20.000 lei /fiecare persoană 
fără contract de muncă sau fără ca acesta să fie transmis în Revisal; 10.000-15.000 
lei/fiecare persoană pentru depășirea timpului de muncă înscris în contract. 

De asemenea, potrivit aceluiași articol 260 din Codul Muncii, se poate aplica și 
sancțiunea complementară de suspendare a activității la locul de desfășurare a 
activității unde s-a făcut constatarea faptei, iar acesta nu poate fi redeschis decât după 
plata amenzii și contribuțiilor sociale aferente întregii perioade, altfel fapta devine 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 

Mai mult, organele de control au la dispoziție informațiile privind toate 
încheierile, încetările și modificării numărului de ore din contractele de muncă la nivel 
de angajator și angajat (CUI și CNP) din Revisal, precum și informațiile privind 
veniturile și contribuțiile sociale datorate și achitate, de asemenea, la nivel de CUI și 
CNP din D112. 
 

Avand in vedere toate cel de mai sus, propunem: 
            Eliminarea supra-taxării contractelor de muncă part time și aplicarea unei baze 
de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale 
de sănătate în funcție de salariul realizat și nu în funcție de salariul minim brut pe 
țară, concomitent cu: 

- îmbunătățirea și eventual înăsprirea legislației sancționatorii privind munca la negru, 
in xazul in care organele de control apreciază necesar acest lucru pe baza expertizei și 
jurisprudenței în domeniu,  

- îmbunătățirea procedurilor de colaborare interinstituțională, în scopul creșterii 
eficacității acțiunilor de control,  

- implementarea prin Ordin al președintelui ANAF a analizei de risc la nivel național, 
bazate pe criterii și clase de risc, în temeiul prevederilor art. 7 alin 5-13 din Codul de 
Procedură Fiscală, prevederi în vigoare din ianuarie 2019, dar neaplicate încă. 
 
Cu mulțumim anticipate si deosebită considerație, 
 
Presedinte PSSCI     Vice-Presedinte PSSCI 
Lucian Gheorghiu     Teodor Ion 
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