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PREFAŢĂ 

Asistăm în anii din urmă la o veritabilă 
explozie editorială în domeniul literaturii 
economice fie că este vorba de teoria economică, 
fie de istoria gândirii economice sau a doctrinelor 
economice, fie de diversele domenii specializate 
referitoare la o ramură a economiei sau alta: 
economia industriei, a agriculturii, a sistemului 
bancar, a comerţului ş.a.m.d. 

În panoplia atât de largă a cărţilor consacrate 
economiei, în general, economiei româneşti, în 
special, vine să se adauge şi lucrarea domnului 
Constantin Rotaru consacrată unui domeniu mult 
bătătorit de specialişti acela al fiscalităţii sau al 
activităţii guvernului privind veniturile şi 
cheltuielile. Nu este o lucrare cu caracter tehnic 
despre taxe şi impozite fixarea acestora sau 
colectarea veniturilor statului, ci despre modul cum 
este concepută fiscalitatea în două sisteme social-
economice diferite, diametral opuse: sistemul 
socialist din România anilor 1945-1989 şi perioada 
numită a tranziţiei de la economia dirijată la 
economia capitalistă, numită, cu ajutorul unui 
subterfugiu de natură ideologică, economie de 
piaţă. Demersul ştiinţific al autorului este unul 
ingenios: aşezarea „în oglindă” a sistemelor fiscale 
din cele două epoci: socialistă şi de „tranziţie” 
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văzute însă nu de o manieră statică ci în evoluţia 
lor, în procesul de transformare, dictat de cerinţele 
specifice fiecăreia dintre ele. 

Reconstituirea, ca imagine istorică, a 
sistemului fiscal din anii României socialiste şi, 
respectiv, urmărirea migăloasă a evoluţiei acestuia 
după evenimentele din Decembrie 1989 sunt 
realizate de către autorul demersului ştiinţific la 
care ne referim cu precădere pe baza actelor 
normative de reglementare a fiscalităţii, ceea ce-i 
conferă studiului un caracter riguros. Textul este, 
însă, presărat cu numeroase consideraţii, cele mai 
multe dintre ele purtând pecetea indubitabilă a 
personalităţii autorului, plus o vizibilă, pe alocuri 
tranşantă, atitudine „partinică”, de susţinere a 
cauzei contribuabililor. Însăşi demonstraţia 
opţiunii procontribuabil este o dată mai mult pusă 
în evidenţă prin partea finală a cărţii sub titlul 
Realităţi economico-sociale. Obiective. Formule 
de impozitare în fapt o serie de propuneri menite 
a contribui la o modelare de factură populară a 
sistemului fiscal. Un sistem motivant din punctul 
de vedere al actului muncii şi eficient în raport cu 
nevoile statului, fără a fi împovărător pentru 
marea masă a contribuabililor. 

Cartea se citeşte cu interes, incită la a se 
formula întrebări şi o recomandăm călduros celor 
mai diverse categorii de cititori. 

  
Conf. univ. dr.  Marin Badea 



 
 
 
 
 
 
 

SISTEMUL FISCAL  SOCIALIST 
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ROMÂNIA  SOCIALISTĂ   
LA  ÎNCEPUT  DE  DRUM 

 
„un popor care nu-şi cunoaşte istoria  

este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii” 
Nicolae Ceauşescu 

 
Context  istoric 

Întoarcerea armelor, la 23 August 1944, 
împotriva trupelor hitleriste a diminuat foarte mult 
pierderile materiale şi umane, dar nu a putut evita 
ocuparea României de către trupele sovietice.   

Trecerea României din tabăra Axei în cea a 
Aliaţilor, alături de sovietici, i-a pus pe germani în 
situaţia de a fi atacaţi atât din exterior cât şi din 
interior, iar aliniamentul Carpaţilor nu a mai 
reprezentat mare lucru în rezistenţa lor militară, 
ceea ce a făcut ca eliberarea României să se facă într-
un timp foarte scurt, în numai câteva luni. 

Cu toate eforturile pe care le-au făcut românii 
de a-şi demonstra loialitatea faţă de sovietici în lupta 
împotriva Germaniei hitleriste, Marile Puteri nu ne-
au acceptat de partea învingătorilor. 
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În ciuda actului de la 23 August 1944, 
România a constituit pentru Puterile învingătoare 
și mai ales pentru fosta  URSS, o pradă de război, 
iar  la Conferința de pace, un stat învins.   În plus, 
fosta URSS şi-a impus punctul de vedere şi prin 
textul  Tratatului de Pace de la Paris din 19471,  
Aliaţii refuzând României statutul de cobeligerant, 
Marile Puteri consfinţind, ceea ce se întâmplase 
deja, trecerea ţării noastre sub ocupaţie sovietică şi 
obligarea la plata unor importante despăgubiri 
de război.  

Practic, 23 August 1944 a însemnat începutul 
eliberării României de sub ocupaţia hitleristă, 
ocupaţie înlocuită cu cea sovietică, trupele 
sovietice rămânând în ţara noastră pentru o lungă 
perioadă de timp, până în anul 1958, perioadă în 
care puterea sovietică şi-a exercitat dreptul de 
ocupant, drept impus prin armistițiul din 12-13 
septembrie 1944.   Eliberarea  totală a României de 
sub ocupaţiile străine s-a împlinit în aprilie 1964, 
odată cu declaraţia de independenţă politică a 
României faţă de Moscova, declaraţie adoptată de 
Plenara lărgită a Partidului Muncitoresc Român.  

                                                 
1Constantin C. Giurescu, Horia Matei, Florin Constantiniu, Nicolae 
C. Nicolescu, Gheorghe Rădulescu, Istoria României în date, 
Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 394. 
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Arestarea Mareşalului Antonescu, schimbarea, 
în numai şase luni, a guvernărilor Sănătescu, 
Rădescu şi instalarea guvernului Dr. Petru Groza, 
s-au produs atât ca urmare a importantelor 
evenimente din perioada aceea, dar şi sub presiunea 
declarată a Moscovei. În ceea ce ne priveşte pe noi, 
dar şi pe celelalte state care au intrat sub zona de 
influenţă a URSS, sovieticii s-au condus după 
principiul că  „cel care ocupă un teritoriu îşi impune şi 
sistemul social” şi au luat toate măsurile ca 
transformările să se facă în cel mai scurt timp. 

La 19 noiembrie 1946 au avut loc primele 
alegeri parlamentare postbelice. A fost un moment 
istoric foarte important şi prezentat în cei mai 
contradictorii termeni. Comuniştii le-au catalogat 
ca pe o mare victorie electorală (79,86%)2, iar  
după 1989, partidele care s-au perindat la putere 
în toată această perioadă, dar şi unii istorici au 
susţinut că alegerile respective ar fi fost câştigate 
de Partidul Naţional Ţărănesc, cu aceeaşi 
majoritate, ei pierzându-le numai ca urmare a unei 
imense fraude electorale.3  
                                                 
2 Ibidem, pag. 393, 
3 Cf. Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul 
XX (1918 – 1948),  Editura Paideia, București, 1999, p. 512-513 
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Fără a avea posibilitatea verificării materiale 
a acelor alegeri, acum se pot face numai speculaţii. 
Se poate vorbi de o forţare a rezultatului 
alegerilor, dar nu de o răsturnare a situaţiei finale. 
Luând în considerare toţi factorii sociali şi politici 
din acea perioadă se poate afirma, fără nicio 
reţinere,  că, deși nu putem şti cu cât a câştigat 
Blocul Partidelor Democratice,  Partidul Naţional 
Ţărănesc nu avea cum să câştige. Raţionamentul 
este foarte simplu: PNŢ şi PNL s-au prezentat la 
aceste alegeri  în urma unor frământări interne 
care au dus la scindarea lor, iar alegerile nu au fost 
câştigate de comunişti, ci de o largă alianţă a  
partidelor politice, Blocul Partidelor Democratice, 
construită în jurul comuniştilor. În Blocul 
Partidelor Democratice, alături de Partidul 
Comunist Român, găsim Partidul Social 
Democrat, Frontul Plugarilor,  Partidul Naţional 
Popular, dar şi PNL-Gheorghe Tătărescu şi PNŢ-
Anton Alexandrescu, două formaţiuni rezultate 
din scindarea PNL şi PNŢ.  Rezultă că Blocul 
Partidelor Democratice era compus din formaţiuni 
politice care acopereau tot spectrul politic. În plus, 
trebuie să avem în vedere şi popularitatea  în 
creştere, de care se bucurau comuniştii, mai ales 
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după reforma agrară din martie 1945,  în urma 
căreia  peste 900.000 de familii de țărani (dintre 
care 400 000 fără pământ) au fost împroprietărite 
cu peste 1 100 000 ha. pământ4. 

Situaţia extrem de dificilă în care a fost 
împinsă România poate fi înţeleasă chiar şi numai 
din  „Mesajul regal, ordinar, rostit la deschiderea 

sesiunii ordinare a Adunării Deputaţilor”  în 

şedinţa din 15 Octombrie 1947 a Adunării 
Deputaţilor.5  Pentru a fi cât se poate de obiectivi 
şi pentru a nu lăsa niciun loc interpretărilor, dar şi 
pentru importanţa istorică a documentului,  am 
ales varianta publicării integrale a discursului: 

 
„ Doamnelor şi domnilor deputaţi 
Cu adâncă mulţumire sufletească mă găsesc din nou în mijlocul 
reprezentanţilor ţării, întruniţi astăzi în a doua sesiune ordinară a 
actualei legislaturi. Lucrările domniilor voastre în prima sesiune 
ordinară şi extraordinară au fost rodnice. 
Guvernul meu a găsit la domniile voastre tot sprijinul necesar şi 
colaborarea fructuoasă în opera de redresare şi stabilizare 
economică şi de reorganizare a activităţii economice în vederea 

                                                 
4 Marin Badea, Mariana Buican, Andrei Josan, Istoria românilor, 
vol II,  Epocile modernă și contemporană,  Editura „Independența 
Economică”, Pitești, 2002, p. 249 
5
 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr.1, şedinţa din 15 
Octombrie 1947, p.1-2. 
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stimulării producţiei şi a ridicării standardului de viaţă a celor 
care prin munca lor creează bogăţiile ţării. 
Opera de lichidare a urmărilor războiului şi a secetei şi de aşezare 
a statului nostru pe baze sănătoase şi puternice este în plină 
desfăşurare.  
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Opera aceasta trebuie continuată. 
Guvernul meu va supune deliberării domniilor voastre proiectul de 
lege al reformei justiţiei, menit a asigura o mai bună împărţire a 
dreptăţii prin apropierea aparatului judecătoresc de popor şi prin 
introducerea în anumite complete de judecată a judecătorilor 
populari aleşi.”  
„  Veţi avea de examinat o serie de legi urmărind dezvoltarea 
instrucţiunii publice prin reducerea neştiinţei de carte şi asigurarea 
unei temeinice educaţii intelectuale şi fizice a tineretului. 
Vor fi supuse deliberării domniilor voastre măsurile menite a aşeza 
finanţele noastre publice pe baze sănătoase. 
Va fi revizuită aşezarea impozitelor pentru o mai dreaptă 
repartizare a sarcinilor fiscale şi asigurarea acoperirii 
integrale a nevoilor bugetare. În cadrul acestei revizuiri se 
va asigura o mai bună şi mai scrupuloasă aşezare a 
perceperii dărilor către stat, cu eliminarea hotărâtă a 
birocratismului şi a abuzurilor. 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În vederea refacerii ţării şi a ridicării bunăstării materiale a 
populaţiei, cât şi a dezvoltării schimburilor cu ţările străine, 
măsurile destinate a spori producţia industrială şi agricolă vor fi 
aşezate pe primul plan al lucrărilor domniilor voastre. 
Eforturi pentru sporirea producţiei vor trebui făcute atât de 
tehnicieni şi muncitori, cât şi de întreprinzători. 
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Ţărănimea, care îşi munceşte singură pământul, va trebui 
susţinută pentru a-şi procura uneltele de lucru şi 
îngrășămintele chimice prin cooperative, seminţe 
selecţionate prin ferme de stat, iar prin centre de închiriat-
maşini agricole pentru a-şi putea lucra ogorul în condiţiuni 
tehnice mai bune. 
În preocupările domniilor voastre un loc important îl vor avea şi 
măsurile de susţinere şi extindere a cooperaţiei destinată a 
servi intensificării schimbului de mărfuri între oraş şi sat şi 
aprovizionării populaţiei cu produse de mare consum. 
Armata se va bucura de o atenţie deosebită din partea guvernului 
meu care, respectând prevederile Tratatului de pace, o va înzestra 
astfel pentru ca ea să constituie un puternic scut de apărare a 
statului şi poporului român, un puternic instrument de apărare a 
păcii şi independenţei noastre naţionale.” 

 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Ratificarea Tratatului de pace şi politica de afirmare a independenţei 
şi suveranităţii naţionale aşează România în rândul ţărilor care 
merg pe drumul păcii şi colaborării sincere între popoare.  
Astfel, în domeniul politicii externe, România va avea un rol activ 
în consolidarea păcii, prin colaborarea strânsă şi sinceră cu 
naţiunile care respectă independenţa, suveranitatea şi libertatea 
popoarelor.  
România va continua să desăvârşească colaborarea cu Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, a cărei armată şi-a dat sângele 
pentru eliberarea pământului nostru şi a cărei susţinere s-a 
manifestat în continuu în atâtea ceasuri grele pe care le-am 
străbătut de la terminarea războiului şi până azi. 
Prietenia şi colaborarea în toate domeniile cu Uniunea 
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Republicilor Sovietice Socialiste, apărătoare constantă a păcii, a 
democraţiei şi independenţei popoarelor rămân baza însăşi a 
politicii noastre externe. 
Dimpotrivă, guvernul meu va continua politica de întărire a 
raporturilor cu ţările amice, încheind cu ele tratate de prietenie, 
colaborare şi asistenţă mutuală. 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Convins de sentimentele domniilor voastre de dragoste şi 
devotament pentru popor, sunt încredinţat că veţi da guvernului 
meu acelaşi sprijin preţios pe care l-aţi dat până acum. 
Vă urez spor la muncă, rugând pe cel atotputernic să reverse 
binecuvântarea asupra lucrărilor domniilor voastre. 
Eu declar deschisă sesiunea ordinară. 

Mihai I” 
 

Pe fond, Regele Mihai I, prin acest discurs, 
după ce face referire la « urmările războiului şi a 
secetei »  şi  « a neştiinţei de carte » în care se afla 
poporul român în acele timpuri,  aminteşte, parcă în 
treacăt, despre « Tratatul de Pace » pentru a 
transmite mesajul că prevederile lui nu lasă cale de 
alegere pentru ţară, spunând că « politica de 
afirmare a independenţei şi suveranităţii naţionale 
aşează România în rândul ţărilor care merg pe 
drumul păcii şi colaborării sincere între 
popoare », iar « prietenia şi colaborarea în toate 
domeniile cu Uniunea Republicilor Sovietice 
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Socialiste », pe care o considera « apărătoare 
constantă a păcii, a democraţiei şi independenţei 
popoarelor », ceea ce însemna că, pe viitor, va 
trebui să constituie, fără drept de echivoc, « baza 
însăşi a politicii noastre externe ».6 

Regele Mihai I, pe lângă faptul că a ţinut să 
vorbească foarte clar despre « prietenia şi 
colaborarea noastră cu URSS », şi-a asumat şi 
extraordinara răspundere de a transmite, cu 
această ocazie, principalele obiective ale 
politicilor economice şi sociale care vor trebui să 
fie în atenţia guvernului, printre care: « asigurarea 
unei temeinice educaţii intelectuale şi fizice a 
tineretului », realizarea unei reale reforme a 
justiţiei,  «menită a asigura o mai bună împărţire a 
dreptăţii prin apropierea aparatului judecătoresc de 
popor », luarea măsurilor necesare pentru 
« redresare şi stabilizare economică », trecerea la 
o « reorganizare a activităţii economice în 
vederea  stimulării producţiei şi a ridicării 
standardului de viaţă al românilor », sprijinirea 
ţăranilor pentru a-şi « procura uneltele de lucru şi 
îngrășămintele chimice prin cooperative », la fel ca 
şi indicaţia ca aceştia să fie ajutaţi pentru a 

                                                 
6 Ibidem, 
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« procura seminţe selecţionate prin ferme de 
stat », măsuri de susţinere şi extindere a 
« cooperaţiei destinată a servi intensificării 
schimbului de mărfuri între oraş şi sat şi 
aprovizionării populaţiei cu produse de mare 
consum », cooperaţia reprezentând o formă de 
trecere către societatea socialistă etc. 

Si mai important, în ceea ce ne priveşte, a 
fost că Regele Mihai I, prin faptul că a cerut ca, pe 
viitor,  să fie « revizuită aşezarea impozitelor » în 
aşa fel încât să se obţină « o mai dreaptă 
repartizare a sarcinilor fiscale »,  să se asigure 
« acoperirea integrală a nevoilor bugetare » şi « o 
mai bună şi mai scrupuloasă aşezare a perceperii 
dărilor către stat »  şi să se acţioneze pentru  
« eliminarea hotărâtă a birocratismului şi a 
abuzurilor »,7  a găsit de cuviinţă să transmită 
deputaţilor  liniile directoare ale noii politici 
fiscale socialiste.  

Un discurs extrem de matur, de realist şi, mai 
mult, un discurs vizionar  din partea unui 
conducător pe care, în principiu, nu l-am fi crezut 
capabil  de aşa ceva.   Totuşi,  dacă încercăm să fim 
cinstiţi cu noi,  putem afirma că cel care a rostit 
discursul nu era şi autorul lui.  Cu toate acestea, 
                                                 
7 Ibidem, 
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marele merit al Regelui Mihai I a fost acela că a 
înţeles mai bine decât foarte mulţi oameni politici 
ai vremii ce era mai bine pentru ţara lui. 

Nu a mai durat mult şi, la 30 decembrie 1947, 
Regele Mihai I, ca urmare a faptului că « în viaţa 
poporului român s-au produs în ultimii ani adânci 
prefaceri politice, economice şi sociale cari au creat 
noi raporturi  între principalii factori de Stat »,  
raporturi care « nu mai corespund astăzi 
condiţiunilor stabilite de Pactul fundamental - 
Constituţia Ţării », a hotărât de bună voie şi nesilit 
de nimeni ( !?) să renunţe « la toate prerogativele 
ce le-am exercitat ca Rege al României ».8 

Treptat, puterea a fost trecută integral în 
mâinile Partidului Muncitoresc Român, creat în 
1948 prin fuziunea  dintre PCR şi PSD. 

S-au schimbat raporturile de proprietate şi 
modul de repartiţie a plusvalorii, s-au acordat  o 
serie de drepturi tuturor românilor, cum ar fi: 
învăţământ gratuit, asistenţă medicală gratuită, 
dreptul la vot pentru femei etc., în paralel cu 
măsurile coercitive luate împotriva celor care n-au 
putut accepta schimbările radicale la care era 
supusă societatea românească.9  

                                                 
8 Actul de ABDICARE al REGELUI  MIHAI  I, Bucureşti, 30 
decembrie 1947 
9 Titu Georgescu, op.cit., p. 226-227 
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A fost o perioadă foarte grea pentru toţi 
românii. Niciodată nu poţi avea o viaţă liniştită 
atunci când eşti ocupat şi privat de posibilitatea de 
a-ţi hotărî singur soarta. 

Meritele cele mai mari ale românilor au fost 
acelea că, într-o perioadă relativ scurtă, au reuşit 
să înlăture, unul câte unul, cominterniştii  din 
conducerea Partidului Comunist Român şi a 
României şi, în urma Acordului  româno-sovietic 
privind statutul juridic al trupelor sovietice 
staţionate temporar pe teritoriul României din 15 
aprilie 1957 (ratificat de Marea Adunare Naţională 
la 6 mai 1958)10, să scoată trupele sovietice din 
România  în 1958, iar, în 1964, 15-22 aprilie, când 
s-au desfăşurat lucrările Plenarei lărgite a C.C. al 
PCR. care a adoptat Declaraţia cu privire la poziţia 
Partidului Muncitoresc Român în problemele 
mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale,  
adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1964, cunoscută ca Declaraţia din aprilie, să-
şi declare independenţa politică faţă de Moscova.   

A fost prima hotărâre şi prima declaraţie 
publică în care puterea politică de la Bucureşti şi-a 
permis să afirme  că „Nu există şi nu poate exista 

                                                 
10 Ioan Scurtu, Constantin Hlihor,  Red Army in Romania,  Iași, 
Toronto, 1994 
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un partid „părinte” şi un „partid-fiu”, partide 
„superioare” şi partide „subordonate”, dar există  
marea familie a partidelor comuniste şi 
muncitoreşti egale în drepturi; nici un partid nu 
are şi nu poate avea un loc privilegiat,  nu poate 
impune altor partide linia şi părerile sale.”11  La 
fel de clară  a fost şi continuarea: „Nici unui partid 
nu-i este îngăduit a trece peste capul conducerii de 
partid dintr-o ţară sau alta,  şi cu atât mai mult 
nu-i este îngăduit a face apeluri la înlăturarea sau 
schimbarea conducerii unui partid”.12 

Acestea sunt argumente indubitabile care mă 
îndreptăţesc să afirm că, dacă 23 august 1944 a 
reprezentat începutul luptei de eliberare a României 
de sub o ocupaţie străină,  aprilie 1964,  prin 
Declaraţia de independenţă politică faţă de 
Moscova, reprezintă eliberarea definitivă a 
României de sub orice ocupaţie sau tutelă străină.  

 

 

                                                 
11 Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român 
în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale 
adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, 
Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 55 
12 Ibidem, p. 56 
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TRECEREA 

LA FISCALITATEA SOCIALISTĂ 

 
“Puterea politică nu se poate câştiga decât  

prin dezvoltare normală şi sănătoasă a poporului,  
deci organizând statul simplu  

şi în conformitate cu necesităţile lui” 
     Mihai  EMINESCU 

 

Lucrarea de faţă nu-şi propune să analizeze 

factorii determinanţi care au făcut posibilă 

trecerea României la socialism. Ea va trata 

aspectele economice, sociale şi politice care au stat 

la baza sistemului fiscal ori au fost influenţate de 

politica fiscală socialistă. 

 Situaţia economică şi socială a ţării noastre din 

anii care au urmat celui de-al doilea război mondial 

era mai mult decât nefavorabilă. Pierderile umane şi 

distrugerile materiale şi provocate de război, seceta  

prelungită, obligaţia de a plăti despăgubiri de război 

şi, peste toate acestea, intrarea României sub 

ocupaţia Uniunii Sovietice  au făcut ca poporul 
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român să traverseze una dintre perioadele foarte 

grele ale existenței sale.13 
Trecerea la construirea societăţii socialiste a 

constituit un serios motiv de nelinişte pentru că 
lupta dintre apărătorii lumii capitaliste şi 
promotorii socialismului a îngreunat desfăşurarea 
procesului şi a provocat multe victime. 

Trecând peste abdicarea Regelui şi 
proclamarea Republicii, cel mai important 
moment în perioada de început a construirii 
socialismului a fost reprezentat de etatizarea 
principalelor mijloace de producţie  din 11 iunie 
1948, care au fost, parțial, și naționalizate, dacă 
avem în vedere că proprietăți reprezentând 
capitalul străin  au devenit „bunuri ale întregului 
popor”14, aşa cum era prevăzut în art.5 din 
Constituţia RPR adoptată în 194815. A fost una 
dintre primele măsuri, şi cea mai importantă, care 
a dus la uniformizarea mărimii proprietăţilor 
deţinute de populaţie.16  
                                                 
13 Prof. univ. dr. Gh. I. Ioniță,  Istoria românilor de la Marea Unire 
din 1918 până în present,  ed.a II-a, București, 1999, p. 228-230 
14 Constituţia Republicii Populare Române, din 13/04/1948, publicată 
în Monitorul  Oficial, Partea I, din 13/04/1948, Titlul II, art. 5, 
15 Ibidem, 
16 Constantinescu, N.N.; Postolache, Tudorel; Ivanciu Nicolae –
Văleanu; Mureşan, Ştiinţe economice, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982, 
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Cioran afirma  cu numai câţiva ani în înainte, 
în 1936, că „dacă instinctul de proprietate ar 
putea fi smuls din sufletul omului, ar trebui să fim 

mai repede fericiţi decât să avem regrete” şi „toate 
problemele ar fi atunci pe calea soluţionării”17. 
Comuniştii  nu cred că şi-au propus să smulgă 
instinctul de proprietate din sufletul românilor, 
dar, cu siguranţă, au reuşit ca proprietatea privată 
să joace un rol nu foarte important în viaţa lor.  

Lipsa posibilităţii de a obţine venituri și din 
exploatarea marilor proprietăţi i-a obligat pe 

români să-şi asigure câştigurile necesare traiului 

numai prin muncă. Şansa altor forme de câştig a 
fost limitată drastic, sursa sigură de venit 
rămânând salariul, acesta încadrându-se într-o 
grilă unică de salarizare în care raportul dintre 
salariul minim şi salariul maxim pe economie era 
mult restrâns faţă de ceea ce fusese până atunci. 

România a început să funcţioneze după legi şi 
reglementări noi. Clasa politică, radical schimbată, 
avea o altă structură şi reprezenta  interesele 
maselor largi populare. 

                                                 
17 Emil Cioran, Schimbarea la fata a României, Editura Humanitas, 
București, 2006, p. 138 
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Tranziţia de la societatea capitalistă la 
societatea socialistă a fost scurtă, pentru că 
măsurile au fost radicale. Esenţa  schimbărilor a 
constat în faptul că, atunci, s-a luat de la cei 
puţini care aveau foarte mult şi s-a dat la cei 
mulţi care aveau foarte puţin sau deloc. Aşa s-a 
realizat uniformizarea proprietăţilor, iar mijloacele 
de producţie etatizate au devenit „bunuri ale 
întregului popor”18. 

Sistemul fiscal şi politica fiscală nu puteau 
rămâne în afara profundelor schimbări la care a 
fost supusă societatea românească odată cu 
trecerea de la  capitalism la socialism. 

Politica fiscală este făcută de clasa politică 
aflată la putere în scopul de a-şi realiza obiectivele  
pe care le stabileşte  în funcţie de interesele clasei 
sociale pe care o reprezintă.  

În societatea capitalistă care a ființat până la 
preluarea puterii de către PCR,  clasa politică este 
formată din oamenii bogaţi şi foarte bogaţi. 
Evident că toată politica fiscală era gândită de aşa 
manieră încât să nu le afecteze  marile venituri.  

Cine a preluat puterea în socialism? Clasa 
muncitoare înfrăţită cu ţărănimea şi intelectualitatea. 

                                                 
18Marin Badea, Istoria economiei naţionale româneşti, Casa de 
Editură şi Librărie „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, 2003, p. 298, 



31 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

Nu se mai pomenea nimic de clasa oamenilor 
bogaţi. Automat, politica fiscală promovată de 
comunişti a fost favorabilă muncitorilor, ţăranilor 
şi intelectualilor, adică celor ce-şi asigurau 
veniturile prin muncă19. 

Firesc, ansamblul legilor, reglementărilor şi 
modalităţilor de impozitare, cunoscut sub 
denumirea de sistem fiscal, a  fost supus aceloraşi 
schimbări radicale. Fiscalitatea a fost adaptată 
noilor orientări politice şi, într-un termen foarte 
scurt, s-a transformat în fiscalitatea socialistă.  

 

                                                 
19Cf. Aurel Vijoli,  Transformări ale sistemului bănesc, Editura 
Academiei, București, 1980 
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SISTEMUL  FISCAL  SOCIALIST 

 
„Nu există ceva mai bun pentru un stat  

decât legi bine alcătuite.” 
      

 EURIPIDE 

Consideraţii generale 
În perioada interbelică, mulţi economişti de 

seamă, aşa cum am apreciat în capitolul  anterior, 
şi-au susținut concepţiile lor cu privire  la cea mai 
eficientă politică fiscală care trebuia practicată, la  
formarea şi colectarea impozitelor şi taxelor: 
impozite în cotă fixă, impozite progresive, 
impozitarea majorată a anumitor categorii de 
venituri sau derogarea de la impozitare a unor 
categorii sociale sau profesionale, asigurarea 
veniturilor bugetare în majoritate din impozite 
directe sau din impozite indirecte  etc.20 

Odată cu trecerea la construirea societăţii 
socialiste, lucrurile, în bună măsură, s-au simplificat; 

                                                 
20 M. Maievschi,  Contribuții la istoria finanțelor publice ale 
României. 1914-1944, Editura Științifică, București, 1957 
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în același timp cu schimbările intervenite în   
raporturile dintre diversele forme de proprietate, în 
sensul că proprietatea statului, numită și proprietate 
a întregului popor, a devenit majoritară, iar 
proprietăţile private au fost aduse la mărimi 
apropiate, salariile au fost stabilite într-o grilă unică 
la nivel naţional, câştigurile erau asigurate, în 
general, prin muncă, muncă desfăşurată în 
interesul societăţii, iar o serie de termeni specifici 
societăţii capitaliste („moşier”, „burghez”, chiabur, 
afacere, şomaj sau şomer etc.)  au fost puse la 
stâlpul infamiei. 

Pe acest fundal socio-economic nou, statul 
socialist a impus o nouă politică fiscală. Aşa cum 
era de aşteptat, între toate formele de impozitare 
cunoscute, impozitul progresiv, impozit specific 
doctrinei socialiste, și-a ocupat locul de frunte, iar 
veniturile la bugetul de stat, în cea mai mare parte 
a lor,  au fost asigurate  din  impozitele directe.  

Economiştii cu eventuale vederi critice, dacă 
au fost, în general, s-au abținut, iar politica fiscală 
a fost făcută numai de Partidul Comunist Român.  
Dacă o să căutăm în literatura de specialitate 
constatăm că economiştii nu au intrat în 
contradicţie cu prevederile doctrinei socialiste sau 
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cu legislaţia în domeniu promovată de comunişti, 
din contră, ei au fundamentat fiscalitatea socialistă 
și au apreciat că reprezenta cel mai corect  sistem 
de impozitare. Înţelegem că primii ani ai noii 
societăţi au fost ani grei pentru intelectualitatea 
românească şi pentru români în general, dar 
economiştii nu şi-au schimbat atitudinea  nici în 
perioadele de dezgheţ  din acea vreme  şi, cel mai 
interesant, nu au reacţionat, într-un mod 
argumentat ştiinţific,21  nici după 1989, în cei peste 
douăzeci de ani care au trecut de la evenimentele 
din decembrie.22 

Lucrările despre fiscalitate din perioada de 
până în anul 1989, apărute înainte de anul 1989,  
nu fac altceva decât să arate că politica fiscală 
socialistă a fost corect gândită şi aplicată în 
interesul tuturor contribuabililor.23 Ştim, din 

                                                 
21 Vasile Pilat, Funcţionarea economiei naţionale, Editura Rosetti 
Educaţional, Bucureşti, 2006, 
22 Cele mai multe dintre „istoriile economiei naționale”  se opresc 
la … 1944 (vezi Vasile Bozga, Ilie Puia, Radu Vasile, Eduard 
Ribezuc,  Istoria economiei naționale, București, 1996) 
23 Vezi, spre pildă, Iulian Văcărel,  Finanțele Republicii Socialiste 
România,  Editura Științifică, București, 1971; Ioan Condor, 
Gheorghe Nicolescu, Impozitele și taxele din România. Procedura 
fiscală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, I. Gliga,  
Regimul juridic al veniturilor bugetului de stat, Editura Științifică,  
București, 1967 
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propaganda postdecembristă, că înainte de 1989 
„românii nu aveau voie(!?) să exprime o poziţie contrară 
cu doctrina comunistă pentru că ar fi fost marginalizaţi 
sau chiar exterminaţi”. Întrebarea care apare, 
automat,  este de ce au tăcut economiştii noştri 
după 1989, în timpul celor douăzeci de ani care au 
trecut, evident cu unele mici excepții,24 dar nu am 
găsit nicio lucrare care să arunce la gunoi, repet, în 
mod argumentat, politica fiscală socialistă.  

 Ca urmare, cele mai autorizate surse de 
informare fiscală din perioada socialistă,  rămase 
de analizat, sunt documentele de partid şi, în 
special, legislaţia fiscală aplicată în acea perioadă, 
dar și o serie de lucrări ale unor reputați 
economiști. 

Politic, Partidul Comunist Român a fost 
partidul clasei muncitoare,  iar clasa muncitoare a 
fost forţa conducătoare a ţării. Egalitarismul şi 
apărarea drepturilor celor mulţi au fost valori 
reflectate în politica fiscală sau au fost puse în 
valoare şi cu sprijinul acesteia. 

Ştim cu toţii că  cetăţenii au obligaţia să 

contribuie prin impozite şi taxe la cheltuielile 

                                                 
24 Iulian Văcărel, Contradicțiile sistemului economiei de comandă, 
București, 1991 
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publice,25 dar sistemul legal de impunere  

trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor 

fiscale. Așa s-a ajuns ca, la început, impozitul pe 

venit şi pe proprietate să reprezinte principala 

sursă de venituri pentru bugetul statului, iar cea 
mai practicată formă de impozitare a fost  
impozitarea progresivă, considerată drept cea mai 

echitabilă şi mai morală formă de impozitare. 

Firesc, sistemul fiscal a suferit transformări 
profunde, în consonanţă cu celelalte manifestări 
din  societate. 

Poate că, tocmai de aceea, odată cu trecerea 
timpului, analiza  legislaţiei fiscale din perioada 
socialistă devine foarte interesantă, provocatoare  
şi chiar  instructivă.  

 

Aspecte şi consecinţe  
ale legislaţiei  fiscale socialiste 

Legislaţia fiscală din primii ani ai regimului 
autonumit de democraţie populară, o dată cu  
înlăturarea monarhiei, a debutat în forţă începând 
cu prima zi a anului 1949.  

La 1 ianuarie, ca rezultat direct al etatizării 
                                                 
25 Vasile Juravle, Georgeta Vintilă, Metode şi tehnici fiscale, 
Editura Rolcris, Bucureşti, 2000, p. 28, 
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principalelor mijloace de producţie s-au modificat 
caracterul şi conţinutul plăţilor făcute de 
întreprinderile statului. De altfel, unele modificări 
fuseseră operate în sistemul fiscal şi până la 1 
ianuarie 1949: precum transformarea impozitelor 
directe proporţionale în impozite progresive sau 
desfiinţarea, în 1948, a impozitului excepţional de 
12%, care fusese introdus după intrarea României 
în război. 

Prin legislaţia fiscală adoptată după 1 
ianuarie 1949 au fost desfiinţate în primul rând 
impozitele directe. Impozitul plătit de 
întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, 
numit impropriu impozit pe cifra de afaceri, a 
încetat de a mai fi impozit  direct reprezentând 
mai degrabă o formă de atragere la buget a 
venitului naţional centralizat al statului. Un an 
mai târziu, impozitul pe cifra de afaceri a fost 
modificat într-o oarecare măsură şi numit impozit 
pe circulaţia produselor, aşezat atât asupra 
mijloacelor de producţie cât şi asupra produselor 
de consum individual; prin lege erau obligate la 
plata impozitului pe circulaţia produselor şi 
întreprinderile particulare. În anul 1954 s-a recurs la 
o reaşezare a impozitului, aplicându-se numai 
asupra bunurilor de consum individual, nu şi 
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asupra mijloacelor de producţie, purtând denumirea 
de impozit pe circulaţia mărfurilor.26 

În 1949 a fost introdus un impozit asupra 
operaţiilor de executare de diverse lucrări, prestări 
servicii, transporturi, precum şi pe veniturile 
cooperativelor. A fost legiferat şi impozitul pe 
spectacole, având un alt conţinut decât în trecut.27 

Gospodăriile agricole colective au plătit 
iniţial un impozit reglementat prin legea 
impozitului agricol. În 1952 s-a introdus impozitul 
pe veniturile gospodăriilor agricole şi ale 
întovărăşirilor agricole. Principiul era acela de 
impunere a veniturilor realizate efectiv şi 
determinate în baza dărilor de seamă anuale cu 
aplicarea unor cote de impozit proporţionale, 

diferenţiate în funcţie de provenienţa şi destinaţia 
conferită venitului.28  În 1955, impozitul pe venit a 
fost înlocuit printr-un impozit pe teren cu cote 
fixe (la ha) [Decretul nr. 212/1955].  

Cât priveşte impozitele şi taxele încasate de 
la populaţie e de precizat că la 1 ianuarie 1949 au 

                                                 
26 Cf. Al. Şesan, Gh. Ţiplea, N. Vasilescu, N. Popa, Impozitele şi 
taxele de la populaţie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 34. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, p. 35. 
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fost desfiinţate impozitele directe şi au fost 
introduse: impozitul pe veniturile populaţiei 
[Legea 12/1949], respectiv Impozitul agricol 

[Legea 18/1949]. Trei ani mai târziu, Legea 
12/1949 a fost înlocuită cu Decretul 4/1952, 
aplicabil  de  la 1 ianuarie 1952; acest decret a fost 
înlocuit printr-un altul cu nr. 153/1954 aplicabil 
de la 1 ianuarie 1954. 

Legea 18/1949 a fost înlocuită cu un nou 
Decret nr. 124/1952 care avea şi un pronunţat 
„caracter de clasă”, viza, ca să folosim un termen din 
epocă, „îngrădirea elementelor numite chiaburi”.29 

Legea timbrului (elaborată tot pe 1 ianuarie 
1949) – Legea 6/1949 apoi Decretul 2/1949 au 
avut menirea de a reglementa taxele de timbru 
(impozitul proporţional de timbru şi impozitul 

progresiv de timbru). A fost înlocuită prin 
Decretul 199/1955  şi HCM nr. 911/1955 aplicabile 
cu 1 iulie 1955. 

Tot cu 1 ianuarie 1949 – prin Legea nr. 11 au 
fost introduse unele impozite şi taxe locale. Aceasta 
a fost abrogată 3 ani mai târziu şi înlocuită cu 
Decretul 18/1952. Prin aceste acte normative erau 

                                                 
29 Ibidem, p. 36. 
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reglementate: impozitul pe clădiri, impozitul pe 

terenurile urbane, taxele asupra mijloacelor de 

transport, taxele pe animalele din oraşe, taxele 

forfetare pentru folosirea centrelor publice de 

desfacere a mărfurilor.30 
Impozitele de la populaţie aveau o 

pondere redusă. În 1957 reprezentau doar 9% din 
totalul veniturilor bugetare.31  

Actele normative sunt de o simplitate 
dezarmantă, majoritatea dintre ele întinzându-se 
pe una, două pagini. Enunţurile sunt simple, 
cuprinzătoare şi foarte clare. În foarte puţine fraze, 
legiuitorul prezintă obiectul şi modul de calcul ale 
impozitului, scutirile – pe timpul acela nu erau 
facilităţi - modalităţile de percepere,  sancţiunile şi 
alte dispoziţii. Uşor de înţeles şi de acceptat pentru 
contribuabil,  foarte uşor de urmărit şi de controlat 
pentru organele fiscale.   

Cu toate că veniturile contribuabililor, 
persoane fizice, se încadrau într-un plafon cu limite 
maxime şi minime destul de apropiate, impozitele 
practicate  în general  erau  progresive. Cei cu 

                                                 
30 Ibidem, p.37. 
31 Iulian Văcărel,  Finanțele Republicii Socialiste România, Editura 
Științifică, București, 1974, p. 288 
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venituri mici, până la un anumit  nivel, erau scutiţi 
de impozit, iar cei care aveau venituri mai mari  
erau impozitaţi cu cote procentuale în creştere în 
raport cu mărimea veniturilor. 

Legile, pe lângă faptul că erau scurte şi cu 
prevederi clar exprimate, este important de 
menţionat că erau făcute în spiritul legilor nescrise.32   

Azi, este normal să ni se pară surprinzătoare 
stabilitatea  legislaţiei socialiste care se întinde pe 
parcursul multor zeci de ani. Iau ca exemplu un 
singur act normativ, Decretul nr.153/1954 privitor la 
impozitul pe veniturile  populaţiei,  care  şi-a  
întins  aplicabilitatea din 1954 până la 01 ianuarie 
1998, fiind abrogat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 85 
din 23.12.1997.  Acesta a fost modificat de două ori, 
dar modificările nu au fost majore, ele  intervenind 
numai ca urmare a evoluţiei societăţii şi a schimbării 
radicale a structurii şi  a mărimii veniturilor. 

Când ai de-a face cu o asemenea stabilitate a 
legislaţiei fiscale,  contribuabilul nu se aşteaptă la 
nicio surpriză. El ştie cu mult înainte care îi sunt 
obligaţiile şi poate să-şi gândească un plan pe 
termen lung pentru activitatea pe care o desfăşoară. 
                                                 
32 N. Marcu (sub redacție sc), Istorie economică,  Editura Didactică 
și Pedagogică, București, 1979, p. 455-456 
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Având în vedere perioada foarte grea pe care 
au traversat-o românii la sfârşitul anilor patruzeci, 
legiuitorul s-a prevalat de „rezultatele îndeplinirii şi 
depăşirii Planului de Stat din primul semestru al 

anului 1949”33 şi, consecvent politicii sale de 
„ajutorare a celor ce muncesc34”, dar  şi „în vederea  
stimulării realizării planului în semestrul al II-lea al 

anului”35, după cum se motiva în conţinutul 
acestui act normativ, a fost adoptată  Hotărârea nr. 
913 din acelaşi an prin care „anulează în mod 
definitiv datoriile salariaţilor față de întreprinderile sau 
instituţiile unde îşi  fac serviciul provenind din:  

a) aprovizionări cu lemne, alimente, îmbrăcăminte 
şi încălţăminte în natură sau bani;       

b) avansuri date în contul salariului, înregistrate 
până la 14 Iulie 1949, pentru acoperirea cheltuielilor 
provocate de: deces în familie, incendiu, procurare de 
obiecte de strictă necesitate în caz de furt, boală, 
tratamente, naştere, cărţi sau taxe şcolare, controlate şi 
stabilite pe răspunderea conducerii întreprinderii sau 

instituţiei”36. 

                                                 
33 Buletinul Oficial nr. 54 din 20/08/1949, Hotărâre nr. 913 din 

8/08/1949 privind anularea datoriilor salariale 
34 Ibidem, 
35 Ibidem, 
36 Ibidem, art. 1, lit. b. 
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A fost o măsură extrem de importantă în 
situaţia economică şi socială din acea perioadă. Ar 
putea fi asemănată cu cele mai eficiente măsuri de 
deblocare financiară care au pus în stare de 
funcţiune întreprinderile şi instituţiile statului. De 
data aceasta am  avut de-a face cu o măsură 
menită să elibereze milioane de români de povara 
datoriilor contractate până atunci. 

Faptul că legiuitorul a avut dreptate s-a 
demonstrat prin prevederile Legii nr. 1 din 1951 
pentru aprobarea Bugetului de Stat al Republicii 
Populare Române pe anul 195137, care, printr-un 
articol final, art. 6, „aprobă contul de execuţie al 
Bugetului de Stat al Republicii Populare Române pe 
anul 1949, la venituri la suma de 272.374.053 mii lei, 
la cheltuieli la suma de 233.418.349 mii lei, cu 
depăşirea veniturilor peste cheltuieli cu suma de 
38.955.704 mii lei”38.   Bugetul de stat a înregistrat  
venituri  substanţiale, peste cele prevăzute, şi, 
chiar dacă, cheltuielile, au crescut foarte mult 
peste cele din anul anterior, observăm că a 
înregistrat un excedent de aproape 15%. 

                                                 
37Buletinul Oficial nr. 42 din 07/04/1951, Lege nr. 1 din 07/04/1951 

pentru aprobarea Bugetului de Stat al Republicii Populare Romîne pe 

anul 1951. 
38Ibidem, 
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Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu „Bugetul de 
Stat al Republicii Populare Române pe anul 1951”, al 
cărui „cont general de execuţie”  înregistra “o depăşire a 
veniturilor faţă de cheltuieli” cu un procent de peste 
12%, în condiţiile în care  veniturile şi cheltuielile au 
fost cu mult mai mari decât ceea ce era planificat 
prin legea Bugetului de Stat pentru anul respectiv. 

 Având în vedere prevederile legilor privind 
Bugetul de Stat, Hotărârea 913 din 1949 a fost un 
bun exemplu în ceea ce priveşte modul în care se 
poate face politică economică şi socială prin 
fiscalitate. 

 În plus, aceeaşi hotărâre prevedea că „în 
afară de impozitele pe salarii şi sumele reţinute pe 
baza hotărârilor judecătoreşti definitive nici o altă 
sumă nu se va mai putea reţine din salariu”39. Prin 
acest articol, art. 3, statul a limitat drastic, dacă nu 
chiar a eliminat, posibilitatea oricărui abuz din 
partea funcţionarilor publici. 

 Analizând câteva acte normative care au 
reglementat impozitele şi taxele din acea perioadă 
putem înţelege liniile cardinale ale legislaţiei 
fiscale socialiste.  

  În ordine cronologică, am selectat câteva 
dintre ele.  

                                                 
39Buletinul Oficial nr. 54 din 20/08/1949, Hotărâre nr. 913 din 
18/08/1949 privind anularea datoriilor salariale,  art. 3. 
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Impozitul pe veniturile populației 
În 1954, prin Decretul 153 privitor la 

impozitul pe veniturile populaţiei, erau „supuși 
impozitului pe venit muncitorii, funcționarii, oamenii de 
litere, artă si ştiinţă, liber profesioniştii, meseriaşii, 
cărăuşii, comercianții, persoanele care realizează venituri 
în orașe din închirierea imobilelor sau a altor bunuri ori 
din surse agricole, proprietarii de mori sau de alte 
întreprinderi, precum si orice alte persoane care 
realizează venituri pe teritoriul Republicii Populare 

Române”40. Acest act normativ era reprezentativ în 
ceea ce priveşte rolul fiscalităţii în aprecierea 
importanţei pe care o reprezenta munca prestată de 
o anumită categorie profesională.  Diferenţierea, 
spre exemplu, între muncitori şi funcţionari,  pe de-
o parte,  şi oamenii de litere, artă şi ştiinţă, pe de 
altă parte, era dată de importanța muncii fiecărei 
categorii profesionale. Spre deosebire de impozitul 
aplicat pe veniturile realizate de muncitori şi 
funcţionari, cuprins între 6% pentru câştigurile 
lunare mai mari de 200 lei, cei cu venituri de până 
la 200 lei fiind scutiţi, până la 16% pentru 
câştigurile mai mari de 1000 lei pe lună, grila de 

                                                 
40Buletinul Oficial nr. 22 din 11/05/1954, Decret nr. 153 din 
11/05/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, art. 1. 
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impozitare „asupra veniturilor oamenilor de litere, artă 
şi ştiinţă precum şi asupra veniturilor artiştilor obţinute 
în afara locului permanent de muncă unde sunt 

salariaţi41” oferea posibilitatea ca oamenii de litere, 
artă şi ştiinţă să realizeze câştiguri mult  mai mari 
fără ca aceştia să plătească  impozite la fel de mari. 
Oamenii de litere, artă şi ştiinţă, pe lângă 
veniturile salariale obţinute la locul de muncă, 
aveau posibilitatea de a obţine și alte venituri din 
lucrările de artă sau ştiinţă, iar impozitele aplicate 
la câştigurile suplimentare erau de peste zece ori 
mai mici decât la celelalte categorii profesionale 
ceea ce demonstrează importanţa deosebită pe care  
le-o acorda sistemul socialist, cu mențiunea că pe 
veniturile obținute din drepturi de autor nu se 
reținea, spre exemplu,  impozitul pentru pensie. 

 Impozitul pe veniturile obţinute de  

muncitori şi funcţionari era calculat lunar, asupra 
totalităţii câştigului realizat în luna expirată, pe 
fiecare loc de muncă  în parte, potrivit cotelor de 
mai jos:  

 
 

                                                 
41Ibidem, art. 17. 
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Câştigul lunar 
impozabil (lei) 

Impozitul lunar 

până la 200  scutit 

201 -   300 6 lei +  6%  pentru ceea ce depăşeşte     
200 

301 -   400 12 lei +  7%  pentru ceea ce depăşeşte   
300 

401 -   500 19 lei +  9%  pentru ceea ce depăşeşte   
400 

501 -   600 28 lei + 11% pentru ceea ce depăşeşte  
500 

601 -   800 39 lei + 13% pentru ceea ce depăşeşte  
600 

801 - 1.000 65 lei + 15% pentru ceea ce depăşeşte  
800 

peste 1.000 95 lei +16% pentru ceea ce depăşeşte 
1.00042 

 
 Impozitul asupra veniturilor oamenilor de 

litere, artă şi ştiinţă, precum și asupra veniturilor 
artiștilor obținute în afara locului permanent de 

muncă unde erau salariaţi, se realiza pe fiecare loc 
de plată a veniturilor, potrivit următoarelor cote:  
                                                 
42 Ibidem, art. 5. 
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Venitul anual 
impozabil  (lei) 

Impozitul anual 

Până la  2.400 2% asupra sumei venitului 

2.401 -  3.600 
72 lei +  6% pentru ceea ce 

depăşeşte       2.400 

3.601 -  4.800 
144 lei +  7% pentru ceea ce 

depăşeşte     3.600 

4.801 -  6.000 
228 lei +  9% pentru ceea ce 

depăşeşte    4.800 

6.001 -  7.200 
336 lei + 11% pentru ceea ce 

depăşeşte     6.000 

7.201 -  9.600 
468 lei + 13% pentru ceea ce 

depăşeşte     7.200 

9.601 - 12.000 
780 lei + 15% pentru ceea ce 

depăşeşte     9.600 

peste    12.000 
1.140 lei + 16% pentru ceea ce 

depăşeşte 12.00043 
 
Regimul impunerii veniturilor oamenilor de 

litere, artă și știință se aseamănă cu cel al câștigurilor 
muncitorilor și funcționarilor, însă prezintă și unele 
particularități.  Dacă oricare dintre veniturile 
oamenilor de litere, artă și știință erau realizate în 
mod permanent de către corespondenți, traducători, 
pictori etc., acestea se impuneau  ca fiind câștiguri 
lunare identice cu ale muncitorilor și funcționarilor. 

                                                 
43 Ibidem, art. 17; Vezi și Al. Șesan ș.a., op.cit., p. 125 
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Dacă însă asemenea venituri erau realizate în mod 
particular prin vânzări și executări de lucrări pe 
seama unor persoane fizice, în această ipoteză ele se 
impuneau ca venituri ale liber-profesioniștilor.44 

Acelaşi Decret, 153/1954, stabilea şi modul 
de „impunere a veniturilor liber profesioniștilor, 
meseriașilor, cărăuşilor şi comercianţilor, precum si a 
altor persoane”45, profesii sau meserii exercitate în 

afara întreprinderilor sau instituțiilor statului.  Şi 
în acest caz erau  diferenţieri explicite între 
diferitele profesii şi meserii.  La aceleaşi  tranşe de 
venituri, impozitele erau fixate în cote diferite: 
„liber profesioniştii (medici umani, veterinari, agenţi 
sanitari şi veterinari, subchirurgi, dentişti, profesori, 
arhitecţi, ingineri, tehnicieni ş.a.)”46 la aceleaşi 
venituri realizate plăteau impozite mai mici cu 5% 
până la 20% faţă de „meseriaşii şi cărăuşii 
necooperativizaţi care nu folosesc în munca salariată mai 
mult de un ucenic, meseriaşii cooperativizaţi care lucrează 
pentru particulari în afara cooperativei, persoanele care 
realizează venituri din închirieri de clădiri sau alte 

                                                 
44 Ioan Gliga, Regimul juridic al veniturilor bugetului de stat,  
Editura Științifică, București, 1967, p. 51-52 
45 Buletinul Oficial, Partea I nr. 22 din 11/05/1954, Decret nr. 153 din 

11/05/1954 privitor la impozitul pe veniturile populației, cap. 4. 
46 Ibidem, art. 21. 



51 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

bunuri, din surse agricole nesupuse impozitului agricol, 
din brevete de invenţii”, respectiv, faţă de  
„comercianţi, proprietarii de mori, fierăstraie mecanice 
sau alte întreprinderi, precum şi meseriaşii şi cărăuşii cu 
salariaţi”47 care plăteau cele mai mari impozite. De 
ce această diferenţă de impozitare? Având în vedere 
că diferenţa de impozitare favoriza medicii, 
veterinarii, subchirurgii, profesorii, arhitecţii,  
inginerii şi tehnicienii, este evident că legiuitorul a 
găsit de cuviinţă să stimuleze activitatea prestată de  
oamenii cu pregătire superioară având în vedere că 
ei, prin tot ceea ce creează, generează un profit 
social mult mai mare decât cel obținut de celelalte 
categorii profesionale. 

Liber profesioniștii (medici umani, veteri–
nari, agenți sanitari și veterinari, subchirurgi, 
dentiști, profesori, arhitecți, ingineri, tehnicieni 
s.a.), având în vedere nivelul ridicat al pregătirii 
profesionale, a calităţii superioare a activităţii  şi a 
importanţei sociale  a muncii prestate, pentru 
veniturile realizate din practica particulară, erau 
supuși impozitului pe venit, în cote mult mai 
favorabile decât celelalte categorii profesionale, 
după cum urmează:  

                                                 
47 Ibidem, art. 22. 
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Venitul anual 

(lei) Impozitul anual 

       1 -  1.200 5% asupra sumei venitului 
1.201 -  3.000 60 lei + 10% pentru ceea ce 

depăşeşte         1.200 
3.001 -  5.000 240 lei + 16% pentru ceea ce 

depăşeşte       3.000 
5.001 -  8.000 560 lei + 23% pentru ceea ce 

depăşeşte      5.000 
8.001 -15.000 1.250 lei + 31% pentru ceea ce 

depăşeşte    8.000 
15.001- 30.000 3.420 lei + 40% pentru ceea ce 

depăşeşte   15.000 
peste    30.000 9.420 lei + 50% pentru ceea ce 

depăşeşte  30.00048 
  
Meseriaşii şi cărăuşii necooperativizați care 

nu foloseau in munca salariată afară de un ucenic, 
meseriaşii cooperativizaţi care lucrau pentru 
particulari în afara cooperativei, per–soanele care 
realizau venituri din închirieri de clădiri sau alte 
bunuri, din surse agricole nesupuse impozitului 
agricol, din brevete de invenţii, erau supuşi 
impozitului pe venit, potrivit următoarelor cote: 

 

                                                 
48 Ibidem, art. 21;  Vezi și Al. Șesan,  Gh. Țiplea, N. Vasilescu, N. 
Popa, op.cit.,  p. 128 
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Venitul anual 
(lei) 

Impozitul anual 

1 -  1.200 10% asupra sumei venitului 
1.201 -  

3.000 
120 lei + 16% pentru ceea ce 
depăşeşte        1.200 

3.001 -  
5.000 

408 lei + 23% pentru ceea ce 
depăşeşte        3.000 

5.001 -  
8.000 

868 lei + 31% pentru ceea ce 
depăşeşte         5.000 

8.001 -
15.000 

1.798 lei + 40% pentru ceea ce 
depăşeşte      8.000 

15.001- 
30.000 

4.598 lei + 50% pentru ceea ce 
depăşeşte    15.000 

Peste  
30.000 

12.098 lei + 60% pentru ceea ce 
depăşeşte 30.00049 

  
 Comercianții, proprietarii de mori, fierăstraie 

mecanice sau alte întreprinderi a căror listă  era   
stabilită  de Ministerul Finanţelor de acord cu 
Ministerul Gospodăriei Comunale și Industriei 
Locale, precum și meseriașii și cărăușii cu salariați, 
erau  supuşi unui impozit pe venit mult mai mare 
decât al celorlalte categorii profesionale ca urmare 
a naturii mult mai permisive a activităţii prestate, 
potrivit următoarelor cote:  

                                                 
49 Ibidem,  art. 22;   Vezi și Al. Șesan ș.a.,  op.cit.,  p. 131 
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Venitul anual 
         Lei 

Impozitul anual 

       1 -   
1.200 

15% asupra sumei venitului 

1.201 -   
3.000 

180 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte        
1.200 

3.001 -   
5.000 

576 lei + 30% pentru ceea ce depăşeşte        
3.000 

5.001 -   
8.000 

1.176 lei + 39% pentru ceea ce 
depăşeşte      5.000 

8.001 - 
15.000 

2.346 lei + 49% pentru ceea ce 
depăşeşte      8.000 

      15.001 - 
30.000 

5.776 lei + 59% pentru ceea ce 
depăşeşte    15.000 

peste    
30.000 

14.626 lei + 70% pentru ceea ce 
depăşeşte  30.00050 

 
Grilele de impozitare prezentate sunt 

elocvente în ceea ce privește aplicarea principiului 
care a stat la baza reglementărilor obținerii 
veniturilor în funcție de cantitatea, calitatea, dar și 
de importanța muncii depuse. 

Totodată, constatăm că în societatea 
socialistă, statul descuraja folosirea forţei de 

                                                 
50 Ibidem, art.  23;   Vezi și Al. Șesan ș.a., op.cit., p. 132 
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muncă salariată, în afara întreprinderilor și 
instituțiilor de stat, dacă avem în vedere că 
pentru comercianţii cu peste un salariat şi pentru 
toţi ceilalţi contribuabili care aveau  peste trei 
salariați,  „impozitul calculat, potrivit cotelor de mai 
sus, se majora cu 20%”51.   

În perioada socialistă,  deși teoretic exista 
toată libertatea pentru liber profesionişti,  în viaţa 
de zi cu zi, numărul lor numărul lor a devenit  tot 
mai restrâns.  De ce?  Având în vedere documentele 
vremii, politice, dar şi administrative şi înţelegând 
realităţile din acea perioadă, putem trage concluzia 
că se ajunsese în situaţia de a fi mult mai comod un 
serviciu la stat decât o activitate particulară. Pe de 
alta parte, folclorul socialist a promovat ideea 
potrivit căreia folosirea muncii  salariate nu era în 
conformitate cu politicile și principiile socialiste. 

Demn de reţinut  este faptul că Decretul 
153/1954 privitor la impozitul pe veniturile 
populaţiei a fost abrogat prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 85 din 1997,  ceea ce înseamnă că 
prevederile acestui act normativ, socialist, au fost 
aplicate şi în capitalismul incipient postdecem–
brist, până la 1 ianuarie 1998. 
                                                 
51Buletinul Oficial nr. 22 din 11/05/1954, Decret nr. 153 din 
11/05/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, art. 23 
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 Legislaţia fiscală socialistă  a prevăzut în 
decursul timpului o serie de scutiri şi reduceri de 
impozite  corespunzătoare condiţiilor economice 
şi sociale existente la data acordării lor.  

 
Impozitul pe veniturile cooperativelor şi 
organizaţiilor cooperatiste şi ale întreprinderilor 
şi unităţilor economice ale organizaţiilor 
sociale 

 Conform Decretului nr. 174 din 18/04/1953,  

„veniturile cooperativelor şi organizaţiilor cooperatiste, 
precum şi ale întreprinderilor şi unităţilor economice 
ale organizaţiilor sociale erau supuse impozitului pe 

venit”52 şi se calculau asupra beneficiului realizat, 
constatat în bilanţul contabil anual. 

 Pentru cooperativele şi organizaţiile coope–
ratiste de consum şi pentru întreprinderile şi 
unităţile economice ale organizaţiilor sociale, cota 
de impozit era de 15%, iar pentru cooperativele şi 
organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti, cotele de 
impozit determinate în funcţie de rentabilitate 
erau fixate după cum urmează:  

                                                 
52 Buletinul Oficial nr. 12 din 18/04/1953, Decretul nr. 174 din 
18/04/1953 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi 
organizaţiilor cooperatiste şi ale întreprinderilor şi unităţilor 
economice ale organizaţiilor sociale, art. 1. 
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 „a) la o rentabilitate de până la 5%  .......  5%;  
    b) la o rentabilitate de la 5-10% .......... 5% la 

venitul corespunzător rentabilităţii până la 5%, plus 10% 
pentru venitul corespunzător rentabilităţii între 5-10%; 

    c) la o rentabilitate de la 10-15% .......... 7,8% 
la venitul corespunzător rentabilităţii până la 10%, 

plus 25% pentru venitul corespunzător rentabilităţii 
între 10-15%; 

    d) la o rentabilitate de la 15-20% .......... 25% 
la venitul corespunzător rentabilităţii până la 15%, 
plus 50% pentru venitul corespunzător rentabilităţii 
între 15-20%; 

    e) la o rentabilitate de la 20-25% ......... 31,3% 
la venitul corespunzător rentabilităţii până la 20%, 
plus 70% pentru venitul corespunzător rentabilităţii 
între 20-25%; 

    f) la o rentabilitate peste 25% .......... 41% la 

venitul corespunzător rentabilităţii până la 25%, plus 
85% pentru venitul corespunzător rentabilităţii care 
depăşeşte 25%”53. 

Aceste cote de impozitare arătă că statul, prin 

impozitele şi taxele aplicate sistemului cooperatist, 

făcea o mare diferenţiere între cooperaţia de consum 

                                                 
53 Ibidem,  art. 3 
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şi cooperaţia meşteşugărească determinată de locul 

în care-şi desfăşurau activitatea,  cooperativele de 
consum erau/sunt organizaţii economice care-şi 

desfăşoară activitatea la sate în timp ce 

cooperativele meșteșugărești își desfășoară activi-

tatea în mediul urban și, în special,  în funcție de 
profilul economic al activității desfășurate de 

aceste cooperative, preponderent comerț pentru 

cooperativele de consum și producție și prestări 
servicii pentru cooperativele meșteșugărești. Cum 

satele au fost dintotdeauna mult mai slab 

dezvoltate decât oraşele, statul, prin impozitele 

aplicate, în mod diferenţiat, reuşea să obţină, prin 

fiscalitate, pentru cooperativele de consum atât un 

echilibru al dezvoltării acestui sistem cooperatist, 

dar, cel mai important, asigura și o protecţie socială 

pentru populaţia rurală, concretizată  în timp  prin 

creşterea nivelului de trai  şi apropierea acestuia  

de cel de la oraşe.54 

Dacă la cooperativele de consum aveam o 
cotă fixă de 15%, la cooperativele meşteşugăreşti  

cotele de impozit determinate în funcţie de 

rentabilitate  erau cuprinse între 5% şi 85%.  
                                                 
54 Ion Smedescu, Cooperația în România, Editura Științifică, 
București, 1978 
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De ce se începea de la 5% şi se ajungea la 
85%?  La prima vedere, cel puţin, 5% era prea mic, 
iar 85% era foarte mare.   

Prin 5% statul încuraja orice iniţiativă de 
înfiinţare a unei activităţi economice şi înţelegea să 
nu blocheze  o activitate care prin natura ei era 
necesară, dar nu era foarte rentabilă.     

Este cunoscut faptul că în cooperaţia 
meşteşugărească sunt destule activităţi care, nu 
neapărat că meşterii sunt cei mai buni dintre cei 
mai buni ca pregătire, abilităţi artistice sau 
meşteşugăreşti ci, în special, datorită unor 
conjuncturi economico-sociale favorabile, sunt 
foarte rentabile. Acesta este motivul pentru care 
legiuitorul considera că 25% rentabilitate era un 
procent foarte bun care asigura venituri suficiente 
pentru dezvoltarea activităţii economice, în această 
marjă fiind suficiente resurse financiare şi pentru 
stimularea iniţiativei şi activităţii cooperatorului sau 
meşterului. Cotele de impozit erau stimulative55 
pentru cei care desfăşurau activitatea,  dădeau 
libertate deplină iniţiativei şi posibilităţii de a 
câştiga cât mai mult, dar asigurau şi protecţie 

                                                 
55Georgeta Vintilă, Magdalena Călin, Nicoleta Vintilă,  Fiscalitate, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002, p. 12 



60 
 

Constantin Rotaru 

socială pentru beneficiari. Legiuitorul, înţelegând 
să lase libertate deplină desfăşurării activităţilor 
economice pe o piaţă liberă, unde funcţionează  
fără îngrădire legile cererii şi ofertei,  era 
conştient şi de faptul că marile câştiguri nu ţin 
numai de meritul celui care le obţine ci, mai 
degrabă, de conjuncturi economice, sociale sau 
politice favorabile, cota maximă de impozitare 
nefăcând altceva decât să întoarcă mare parte din 
aceste venituri către cei care le-au suportat, adică 
populaţiei consumatoare a celor mai rentabile  
bunuri şi servicii  pe care le oferea cooperaţia 
meşteşugărească.   

 Având în vedere că  piaţa avea nevoie şi de 
bunurile şi serviciile cu  rentabilitate foarte 
scăzută, dar necesare consumatorilor, legiuitorul a 
înţeles ca „secţiile şi cooperativele de invalizi care 
îndeplinesc condiţiile statutare să fie scutite de 
impozitul pe venit”, „cooperativele de producţie 
meşteşugărească şi secţiile de producţie ale cooperaţiei 
de consum, care prelucrează materii prime locale şi 
rămăşiţe ale producţiei (deşeuri), se scutesc de plata 
impozitului pe venit, timp de doi ani de la intrarea lor 
în funcţiune”56, dar şi „întreprinderile cooperaţiei de 

                                                 
56 Buletinul Oficial nr. 12 din 18/04/1953, Decretul nr. 174 din 18/04/1953 

privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor 



61 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

consum  care se ocupă cu îngrăşarea vitelor, creşterea 
vitelor de lapte, avicultura, apicultura, sericicultura şi 
grădinăritul, se scutesc de impozitul pe venit pentru 
beneficiul rezultat din aceste operaţii, urmând ca 
beneficiul obţinut în acest fel să mărească fondul pentru 
dezvoltarea acestor întreprinderi”57.  

Cele arătate mai sus sunt elocvente în ceea ce 
priveşte rolul pe care-l joacă fiscalitatea în 
dezvoltarea economică şi socială, pentru obţinerea 
unui echilibru economic şi social, dar şi pentru 
asigurarea protecţiei sociale prin fiscalitate. 

 Şi operaţiile necomerciale, conform 
Decretului 564 din 1953, erau impozitate diferenţiat, 
în funcţie de natura şi importanţa socială ale 
operaţiei, dar şi de  beneficiarul operaţiei respective 
astfel că: impozitul asupra operaţiilor necomerciale 
era datorat de către întreprinderile şi organizaţiile 
economice de stat, cooperatiste şi obşteşti care 
„confecţionau produse din materialul clienţilor, făceau  
prelucrări suplimentare, transformări, terminări şi 
finisări ale produselor clienţilor, reparări de  obiecte, 
făceau transporturi auto şi cu tracţiune animală, sau 
prestau diferite alte servicii. Impozitul era datorat din 

                                                                                           
cooperatiste şi ale întreprinderilor şi unităţilor economice ale 
organizaţiilor sociale, art. 8. 
57 Ibidem, 
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momentul realizării preţului şi se calcula  asupra 
încasărilor globale, cu următoarele cote:  
a) Confecţionările produselor din materialele clienţilor, 

prelucrările suplimentare, transformările, terminările şi 
finisările produselor clienţilor ..15%                       
b) Reparaţiile obiectelor ...................................... 3%;  
c) Reparaţiile de încălţăminte, îmbrăcăminte, 

tricotaje şi reparaţiile de mobilier ale populaţiei...... 1%;  
d) Transporturile auto şi cu tracţiune animală... 4%;  
e) Serviciile prestate de hoteluri şi întreprinderi 

similare ................................................................ 12%;  
f)  Alte prestări de servicii ........................... 3%.58 

Impozitul de 1% era stabilit  pentru 
reparaţii, ceea ce înseamnă că legiuitorul a luat 
în calcul faptul că beneficiarii reparaţiilor erau 
oameni lipsiţi de posibilităţi materiale şi 
financiare, iar 12% era aplicat serviciilor 
hoteliere. Scutirile prevăzute în acest decret aveau 

în vedere aceleaşi criterii, cu deosebire protecţia 
socială, dacă luăm în calcul „confecţionarea de proteze 

cu materialul clientului şi repararea lor”59, oferirea 
unor servicii foarte importante pentru întreaga 

                                                 
58 Buletinul Oficial nr. 2 din 14/01/1954, Decret nr. 153 din 
11/05/1954 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi 
organizaţiilor cooperatiste şi ale întreprinderilor şi unităţilor 
economice ale organizaţiilor sociale , art. 2. 
59 Ibidem, art. 3, lit. c. 
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societate: „d) transporturile cu troleibuzele, precum şi 
transporturile cu autobuzele care nu depăşesc raza 
aceleiaşi localităţi; e) serviciile de poştă, telegraf, telefon 
şi radio; f) serviciile prestate pentru întreţinerea 

clădirilor; ...  i) ... - atelierele ce funcționează   pe lângă 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; - 
cooperativele de invalizi care sunt organizate şi 
funcţionează în condiţiile prevăzute în statutele 

respective”,60 dar şi urmărirea dezvoltării unor 
sectoare economice foarte importante pentru 
populaţie, cum erau: „g) serviciile prestate de 

întreprinderile balneo-climaterice; h) lucrări pentru 
întocmirea proiectelor şi devizelor, precum şi orice alte 
operaţii în legătură cu acestea; i) operaţiile necomerciale 
făcute de: - staţiunile de maşini şi tractoare; ... - morile, 
presele de ulei, pivele, daracele, fabricile de pâine şi 
cazanele pentru fabricarea rachiurilor.”61  
 

Impozitul pe spectacole 
 Impozitul pe spectacole se calcula „fie sub 

formă de impozit proporţional, în raport cu preţul 
biletului de intrare, conform tarifului oficial, fie sub 
formă de taxă fixă, stabilită pe zile, în raport cu 
                                                 
60 Ibidem, art. 3. 
61 Ibidem, 
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localitatea şi felul manifestării”.62 Erau şi multe 
manifestări scutite de impozitul pe spectacole: „a) 
şezătorile cu program artistic şi cultural, organizate de 
către instituţiile culturale ...”, „b) manifestările 
artistice şi sportive organizate exclusiv  pentru salariaţi 
de sindicatele respective ...”, „c) serbările organizate de 
şcoli cu elevi şi studenţi ...”, „f) horele ţărăneşti care au 
loc ]n comunele rurale”, dar şi  „e) expoziţiile  de artă, 
expoziţiile cu caracter ştiinţific sau documentar,  cum 
şi expoziţiile de mostre ...”.63 

Cu toate că această lege,  privind impozitul 
pe spectacole, a stabilit modul de aplicare a 
impozitului, scutiri, modalităţi de plată şi 
sancţiuni, se întinde pe o singură pagină, ea 
reuşind să fie  fără echivoc. 

 

 Îmbunătăţirea   

sistemului de impozite şi taxe   
Având în vedere că „diferenţierea impozitării 

veniturilor pe cele trei categorii de contribuabili a avut 
drept scop îngrădirea şi lichidarea activităţilor cu 
caracter speculativ sau care foloseau muncă salariată”  şi 

                                                 
62 Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 01/01/1949, Legea 5 din 
01/01/1949 pentru impozitul pe spectacole , art. 2. 
63 Ibidem, art. 5 
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faptul că, în timp, s-a modificat  situaţia generală a 
condiţiilor economice şi sociale ale ţării, ajungându-
se ca, în 1968, spre exemplu, „cei care activează pe 
cont propriu realizează venituri din muncă”, legiuitorul, 
a considerat că nu mai este „ justificată impunerea 
diferenţiată pe cele trei categorii” și s-a trecut la 
„aplicarea unui singur impozit progresiv pentru toate 
aceste feluri de venituri, ale cărui cote minime să fie de 
10% (în loc de 5%, 10% şi 15%) şi maxime de 45% (în 
loc de 50%, 60% şi 70%)”.64  

Îmbunătăţirea  sistemului de impozite şi taxe  
în sensul  transformării  fiscalităţii socialiste într-un 
instrument mai activ de promovare a principiilor de 
echitate socială65 s-a făcut prin reexaminarea unor 
prevederi referitoare la impozite şi taxe.  

„Analizându-se scutirile şi reducerile de impozit 
prevăzute de Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale şi de Decretul nr. 
153/1954 privitor la impozitul pe veniturile 
populaţiei, s-a considerat că, în vederea realizării unei 

                                                 
64 Buletinul Oficial nr. 103 din 26/07/1968, Decret nr. 650 din 
24/07/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la 
impozitul pe veniturile populaţiei. 
65Georgeta Vintilă; Magdalena Călin; Nicoleta Vintilă,  Fiscalitate, 
Editura Economică, Bucureşti, 2002, p. 12 
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echităţi în materie de impozit a clădirilor”66, era  
necesar „a se renunţa la scutirea de impozit pe 
clădirile aparținând unor categorii de cetăţeni, în aşa fel 
încât toţi cetăţenii să suporte un impozit în raport cu 
valoarea clădirilor pe care le posedă.”67 De asemenea, 
a fost  modificată  „impozitării  veniturilor provenite 
din premii şi recompense, premii de stat şi recompense 
acordate inventatorilor, inovatorilor şi raţionaliza-
torilor”68; au fost modificate unele prevederi 
referitoare la reduceri de impozite acordate celor 
decoraţi cu ordine ale statului român sau „distinşi 
cu titlul de „artist al poporului" sau de "artist emerit", 
plafonarea reducerii de impozit pe salariu în cazul 
salariaţilor care aveau în întreţinerea lor mai mult de 
trei persoane, precum şi modificarea sistemului de 
rotunjire a impozitului la lei întregi, cu neglijarea  
fracţiunilor până la 50 bani.”69 

În sensul celor arătate mai sus, în 1968, din 
dorinţa ca „sistemul de impozite şi taxe  să  fie  un 
instrument activ în promovarea principiilor de echitate 
socială”70, dar ţinând cont şi de faptul că „prin 

                                                 
66 Buletinul Oficial nr.  87 din 05/07/1968, Decret nr. 564 din 
04/07/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la 
impozite şi taxe . 
67 Ibidem. 
68Ibidem. 
69Ibidem. 
70Ibidem, 
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creşterea salariilor, pensiilor şi a veniturilor ţărănimii, 
unele scutiri şi reduceri de impozite nu se mai 
justifica”,71 legiuitorul a adoptat  Decretul 153, prin 
care a pus în practică aceste principii. 

Am afirmat că, alături de legislaţia fiscală din 
acea perioadă, o altă importantă sursă de 
informare era reprezentată de documentele 
Partidului Comunist Român, aflat la putere.  Spre 
exemplu, acest Decret 153,  a fost adoptat printr-o 
hotărâre a Plenarei Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, din 19 iunie 1968, 
hotărâre luată în urma unor largi dezbateri pe 
această temă. 

 

Principalele venituri bugetare 
Principalele venituri bugetare care proveneau 

de la unitățile economice de stat erau: impozitul pe 

circulația mărfurilor, cotele din beneficii, contri–

buția pentru asigurările sociale ș.a. organizațiile 
cooperatiste și populația participau la formarea 
fondului bugetar cu o parte din veniturile lor pe 
calea impozitelor și taxelor. 

 

                                                 
71Ibidem, 
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Impozitul pe circulația mărfurilor 
Impozitul pe circulația mărfurilor era „cuprins 

în prețuri și tarife în cuantum prestabilit și se prelevă în 
întregime la bugetul de stat” și reprezenta  „o parte din  
venitul net al societății”72. Prin intermediul lui, statul 
atrăgea la dispoziția sa o parte din produsul  
pentru societate, fără să afecteze produsul în sine.  
Alături de beneficii, contribuții pentru asigurările 
sociale, a impozitelor și taxelor locale etc., 
„impozitul pe circulația mărfurilor reprezintă o formă de 
realizare a plusprodusului (produs pentru societate) 
creat de munca pentru societate a lucrătorilor ocupați în 
sfera producției materiale și destinat satisfacerii nevoilor 
obștești”.73 

Impozitul pe circulația mărfurilor era un 

element al prețurilor și nu un adaos la acesta.  Deși 
avea unele trăsături – neesențiale -, caracteristice 
impozitelor indirecte,  acest venit bugetar era 
denumit impropriu impozit pentru că el se deosebea  
radical de impozitele indirecte cunoscute.  Impozitul 
pe circulația mărfurilor, în raport cu mărimea 
prețului, apărea ca o mărime fixă, dinainte stabilită, 
cuprinsă în prețul mărfurilor. 
                                                 
72 Iulian  Văcărel, Finanțele Republicii Socialiste România, Editura 
Științifică,  București, 1974, p. 102 
73 Ibidem, 
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Impozitul pe circulația mărfurilor  era folosit 
și ca instrument de reglare a ratei rentabilității 
produselor și întreprinderilor, dar și ca un 
instrument de exercitare a unui control sistematic 
asupra activității economice a întreprinderilor 
producătoare. 

Impozitul pe circulația mărfurilor cuprins în 
prețuri și tarife se calcula  prin trei metode: prin cote 

procentuale aplicate asupra prețurilor și tarifelor;  
prin cote fixe pe unitatea de măsură;  prin diferență  

între prețurile de livrare și prețurile de producție.  

Cotele erau diferențiate în funcție de natura 
produsului sau serviciului, de locul în care era 
realizat, de ramura producătoare etc.  

Metoda cotelor procentuale prezenta avantajul  
că ușura planificarea, calculul, evidența și controlul 
impozitului pe circulația mărfurilor.  În același 
timp, permitea identificarea produselor care se 
fabricau în condiții mai puțin economice. Metoda 
cotelor fixe pe unitatea de măsură se aplica  în 
ramurile cu producție de masă care aveau un 
număr mic de sortimente (energie electrică, gaze 
naturale și de sondă, făină etc.).  în schimb, metoda 
de calcul  prin diferență între prețurile de livrare și 
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prețurile de producție se practica în ramurile cu o 
diversitate mare de sortimente și cu o rată a 
venitului net variată de la un sortiment la altul 
(produse petroliere, medicamente, țesături din 
bumbac și lână, vinuri și băuturi alcoolice naturale, 
tutun, materiale de construcții etc.).74 

Prin intermediul  impozitului pe circulația 
mărfurilor  se preleva la fondul bugetar  o parte din 
produsul pentru societate care se crea în sfera 
producției materiale.  Prețul practicat, modul de 
livrare a mărfii și circulația acesteia până la 
consumator, dar și locul unde se ținea  evidența, 
planificarea, vărsarea și controlul impozitului pe 
circulația mărfurilor erau indicatori care stăteau la 
baza stabilirii unității economice plătitoare. 

Impozitul pe circulația mărfurilor se vărsa la 
bugetul de stat, de regulă, de către unitățile 
producătoare, zilnic, semi-decadal, decadal, lunar 
sau trimestrial, la anumite termene. Faptul că 
încasarea lui se făcea acolo unde s-a produs, adică 
în industrie și nu în comerț,  permitea luarea în 
considerare a întregii valori create în cadrul 
acestora și reflecta adevărata eficiență a activității 

                                                 
74 Ibidem, p. 107 
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întreprinderilor  producătoare.  În felul acesta, 
impozitul pe circulația mărfurilor  era folosit și ca 
instrument de reglare a ratei rentabilității 
produselor și întreprinderilor producătoare  și 
asigura posibilitatea exercitării unui control 
sistematic asupra activității economice a acestora. 

Deși prețul de livrare legal aprobat cuprindea 
și impozitul pe circulația mărfurilor, statul acorda 
anumite scutiri sau reduceri la plata acestuia, într-o 
serie de cazuri.  Erau scutite de plata ICM-ului 
produsele realizate în atelierele școlare și în unitățile 
care aparțineau Crucii Roșii.  Cooperativele de 
nevăzători beneficiau de o reducere de 25% a ICM-
ului,  și 10% celelalte cooperative de invalizi, iar 
întreprinderilor de stat de interes local și unităților 
cooperatiste și obștești li se acorda o reducere de 
50% a cotelor de impozit pe circulația mărfurilor 
pentru realizarea veniturilor din vânzarea 
mărfurilor fabricate din cupoane textile, reziduuri 
chimice, deșeuri etc. Cote reduse ale impozitului pe 
circulația mărfurilor erau aplicate și la unele 
produse livrate de întreprinderile de interes local, 
precum și de cooperativele meșteșugărești și de 
consum, în cazul în care aceleași produse erau 



72 
 

Constantin Rotaru 

fabricate de întreprinderile republicane care lucrau 
cu costuri, în general, mai reduse. 

Obligativitatea la plată a acestuia se 
impunea din momentul încasării contravalorii 
mărfurilor sau serviciilor prestate. 

Veniturile asigurate din încasarea impozitului 
pe circulația mărfurilor reprezentau un procent 
foarte important, în medie, 28 – 42%, din totalul 
resurselor bugetare ale statului.   
 

Cotele din beneficii 
În socialism, venitul net al unităților 

economice de stat realizat într-o anumită perioadă 
de timp (de obicei un an) purta denumirea de 
beneficiu și reprezenta o parte din venitul net al 
întreprinderii. Beneficiul era cel mai important 
indicator al eficienței economice și reprezenta 
principala pârghie  economică de cointeresare  și 
răspundere materială. 

Având în vedere că beneficiul reflecta atât 
rezultatele  cantitative cât și calitative ale activității 
unității economice, el constituia un indicator 
sintetic de mare importanță economică  pentru că 
„reflecta gradul de îndeplinire a planului de producție 
cantitativ, calitativ și pe sortimente, productivitatea 
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muncii și nivelul prețului de cost, gradul de realizare a 
planului de desfacere și de încasare a contravalorii 
produselor vândute”75 

În timp ce impozitul pe circulația mărfurilor  
era  „cuprins în prețuri și tarife în cuantum prestabilit 
și se prelevă în întregime la bugetul de stat” și  era un 
„venit net centralizat al statului”,  beneficiile erau 
„venit net al întreprinderilor productive” pentru că  
ele se formau „ca diferență între prețul cu ridicata 
al întreprinderii și prețul de cost total al producției 

întreprinderilor industriale de stat”76.  Cuantumul 
cotelor din beneficii în veniturile bugetare, 
începând cu 1950, anul în care a fost instituită 
această nouă sursă de venit în locul impozitului pe 
veniturile întreprinderilor, a crescut continuu. 

Beneficiul obținut de unitățile cooperatiste  
avea aceeași natură economică ca și beneficiul  
întreprinderilor economice de stat, dar, spre 
deosebire de acestea, organizațiile cooperatiste, fiind 
proprietate de grup,  nu vărsau la bugetul de stat 
acea parte din beneficiu care le–ar fi rămas  după 
satisfacerea nevoilor unităților respective,  ci 

                                                 
75 Ibidem, p. 111 
76 Ioan Gliga, Regimul juridic al veniturilor bugetului de stat, 
Editura Științifică, București,  1967, p. 21 
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participau  la bugetul de stat cu o parte din 
beneficiul obținut sub forma impozitului pe venit. 

În acea perioadă, beneficiul  era folosit ca: „1) 
sursă a reproducției socialiste lărgite; 2) mijloc de 
cointeresare materială a colectivelor de muncă și a 
unităților economice în rezultatele activității desfășurate; 
3) indicator sintetic de bază, care caracterizează  sub 
raport calitativ întreaga activitate a unității economice și 
4) mijloc de control asupra activității unității 
economice”77  

În 1975, prin Decretul nr. 151,78 pe lângă 
cheltuielile asigurate prin bugetul de stat, „în 
scopul dezvoltării unor activităţi producătoare de 
venituri”, instituţiile de stat au fost abilitate  să 
utilizeze veniturile obţinute dintr-o serie de 
activităţi specifice „pentru realizarea unor acţiuni 
proprii fără finanţarea de la buget”, în vederea 
„autofinanţării integrale sau parţiale a cheltuielilor 
planificate”79 care puteau fi „majorate în cursul 
anului, pentru acţiuni suplimentare, numai în cazul  
creşterii corespunzătoare a veniturilor proprii”.80 În 
acelaşi scop, al realizării unor activităţi producătoare 
                                                 
77 Iulian Văcărel, op.cit., p. 111 
78 Buletinul Oficial nr. 130 din 12/12/1975, Decret nr. 151 din 
11/12/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor 
de stat  
79 Ibidem, art. 1. 
80 Ibidem, art. 3. 
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de venituri,  instituţiilor de stat li s-a dat dreptul 
să poată „organiza, cu aprobarea, după caz, a 
ministerelor, celorlalte organe centrale de stat sau  a 
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi 
al municipiului Bucureşti, subunităţi cu gestiune 
economică, fără personalitate juridică”81, subunităţi 
cărora li s-a acordat  independenţă operativă şi 
cont în bancă, care puteau  beneficia de credite 
bancare, puteau încheia contracte şi puteau avea 
relaţii economice şi financiare, e adevărat,  prin 
delegare, în limita împuternicirilor date de 
instituţiile de stat de care aparţineau.   

În vederea stimulării dezvoltării unor 
asemenea activităţi şi a cointeresării  lucrătorilor 
din instituţiile de stat,  legiuitorul a hotărât ca 
„beneficiile realizate în cadrul planului şi peste 
plan de subunităţile prevăzute mai sus, rămase 
după plata premiilor calculate în condiţiile 
reglementărilor în vigoare, se repartizează în 
proporţie de până la 50% la dispoziţia subunităţii 
în cauză, pentru funcţionarea subunităţii şi 
dezvoltarea bazei sale materiale”.82 

Este unul dintre primele acte normative 
care au dat semnalul descentralizării în activitatea 

                                                 
81 Ibidem, art. 8. 
82 Ibidem. 
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instituţiilor, acte prin  care s-a dorit asigurarea  
dezvoltării  continue a forţelor de producţie si a 
economiei locale, valorificarea mai bună a 
resurselor existente, întărirea răspunderii, ordinii 
şi disciplinei în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
mobilizarea oamenilor pentru realizarea progresului 
economico-social şi creşterea permanentă a nivelului 
de trai al tuturor cetăţenilor, ridicarea calităţii vieţii, 
aşa cum s-a precizat, în 1986,  prin legea privind 
autoconducerea, autogestiunea economico-
financiara si autofinanțarea unităţilor admi–
nistrativ-teritoriale83.  

Alături de alți indicatori, beneficiul, în multe 
cazuri, folosea drept criteriu de acordare a 
retribuției sau, în alte situații, era folosit ca sursă de 
formare a fondurilor stimulatorii. Prin legarea  
beneficiului de sistemele de premiere și retribuire  
s-a urmărit și s-a obținut  mărirea preocupării  
colectivelor de muncă pentru îndeplinirea planului 
de producție cu cheltuieli de muncă socială cât mai 
reduse. Astfel, din beneficiile realizate se lăsa la 
dispoziția  unităților economice, pentru finanțarea 
producției, investițiilor,  constituirea fondurilor de 
premiere și pentru alte destinații legale, cote 
importante, cuprinse, în medie, între 30 și 40%. 

                                                 
83 Buletinul Oficial nr. 62 din 18/11/1985, Lege nr. 1 din 15/11/1985  



77 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

De-a lungul timpului au existat și 
controverse pe tema cotelor din beneficii. Au fost 
propuneri menite să găsească noi  „pârghii 
financiare care să asigure ca beneficiul care rămâne la 
dispoziția unităților pentru constituirea fondurilor 
destinate autofinanțării și stimulării materiale a 
colectivelor de muncă să reflecte în mod cât mai real 
dimensiunea eforturilor proprii făcute pentru creșterea 
eficienței economice.” „În scopul eliminării în cât mai 
mare măsură a influențelor exercitate de astfel de factori 
s-ar putea introduce, după părerea noastră, un impozit 
pe beneficiu”84  care ar fi preluat de la unități 
partea din beneficiu care depășea rentabilitatea 
considerată normală pentru satisfacerea nevoilor 
de autofinanțare și stimulare materială.  

Forma de impozitare propusă a fost  
„impozitul pe beneficiu în cote progresive, 
diferențiate pe tranșe de rentabilitate”  care ar fi 
făcut ca, „după plata impozitului la întreprinderi” să 
rămână „un volum relativ uniform de beneficiu, 
indiferent de ramura sau subramura din care ele fac 
parte”85. Se considera că această formă de 
impozitare ar fi asigurat condiții mai echitabile în 

                                                 
84 Cornel Iuga, Eficiența economică și pârghiile financiare,  Editura 
Politică, București. 1977, p. 124-125 
85 Ibidem,  p. 124-125 
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ceea ce privește reflectarea eforturilor proprii în 
realizarea beneficiilor suplimentare. O altă 
propunere a fost aceea de a determina impozitul 
„pe baza unor cote proporționale, diferențiate pe 
ramuri și subramuri de activitate în raport de 
nivelul mediu al ratei rentabilității acestora”86,  
dar acest sistem prezenta, pe de o parte,  
dezavantajul că întreprinderi  cu rentabilități 
apropiate,  puteau plăti un impozit mai mare sau 
mai mic și, pe de altă parte,  avea avantajul 
stimulării mai puternice a unităților în reducerea 
costurilor de producție, întrucât, la o rentabilitate 
superioară celei medii pe ramură, cota de impozit 
rămânea aceeași. 
 

Impozitul  pe  fondul total de retribuție 
În 1974, considerându-se că  „dezvoltarea 

susţinută a bazei tehnico-materiale, progresul neîntrerupt 
al economiei naţionale şi  perfecţionarea continuă a 
relaţiilor de producţie socialiste”87 au dus la „creşterea 
necontenită a nivelului de trai material şi spiritual al 
oamenilor muncii din ţara noastră”88 și avându-se în 
                                                 
86 Ibidem, p. 126 
87Buletinul Oficial nr. 133 din 01/11/1974, Lege nr. 57 din 
29/10/1974privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii 
88N.N. Constantinescu; Tudorel Postolache; Nicolae Ivanciu–
Văleanu; Dumitru Mureşan, Ştiinţe economice, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982, p. 197, 
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vedere că în acea perioadă „munca reprezenta un 
drept şi o îndatorire de onoare a fiecărui cetăţean, 
o necesitate pentru progresul societăţii, pentru 
formarea, dezvoltarea şi afirmarea personalităţii 
umane89” în dubla lor calitate, de „proprietari ai 
mijloacelor de producţie şi producători ai 
bunurilor materiale şi spirituale”,90 dar şi de 
„participanţi direcţi la organizarea şi conducerea 
întregii vieţi sociale”,91 legiuitorul, pentru ca 
„oamenii muncii” să asigure, în continuare, 
„creşterea producţiei şi productivităţii muncii”, dar şi 
pentru a beneficia de „roadele muncii lor”, a  
adoptat  Legea nr. 57 privind retribuirea după 
cantitatea şi calitatea muncii depuse. Prin această 
lege, s-a urmărit ca „fiecare om al muncii să fie 
retribuit în raport de cantitatea, calitatea şi 
importanţa socială a muncii sale, conform 
principiului: retribuţie egală pentru muncă 
egală”92. A fost momentul când comuniştii au 
înlocuit cuvântul salariu cu retribuție,  afirmând 
că, „spre deosebire de salariu, care reprezintă în 
societatea capitalistă preţul forţei de muncă”93, în 
                                                 
89Buletinul Oficial nr. 133 din 01/11/1974, Lege nr. 57 din 
29/10/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92Ibidem, 
93Ibidem, 
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România socialistă „retribuţia cuvenită oamenilor 
muncii reprezintă acea parte din venitul naţional 
destinată consumului individual ce se reparti–
zează în întregime celor ce muncesc”94.  

 La scurt timp, în 1977, ca o continuare a 
aplicării principiului echităţii socialiste, dar şi 
pentru debirocratizarea sistemului fiscal, a fost  
adoptată Legea nr. 1 privind impozitul pe fondul 
total de retribuire al unităţilor socialiste de stat95, o 
lege care trebuia să ducă la „înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român privind perfecţionarea continuă a organizării şi 
conducerii planificate a economiei naţionale”96. Pentru 
aceasta s-a trecut la „îmbunătăţirea sistemului de 
impozitare a retribuţiei”, care trebuia să conducă la 
eliminarea „metodelor complicate de calcul al 
veniturilor cuvenite oamenilor muncii”97.  

În acest scop, impozitul pe retribuţiile 
individuale a fost desfiinţat, iar retribuţiile 
tarifare de încadrare au fost  stabilite, fără 
impozit, egale cu cele efectiv încasate. În acelaşi 
timp, adaosurile la retribuţie provenite din 
depăşirea normelor de muncă, premiile, precum 

                                                 
94Ibidem, 
95 Buletinul Oficial nr. 60 din 08/07/1977, 
96Ibidem, Lege nr. 1 din 30/06/1977 privind impozitul pe fondul 
total de retribuire al unităţilor socialiste de stat 
97Ibidem, 
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şi orice alte drepturi prevăzute de lege, se 
calculau, de asemenea, fără impozit. Astfel,  
„oamenii muncii” aveau posibilitatea să-şi  
„cunoască nemijlocit drepturile băneşti pe care 
trebuiau să le primească pentru munca prestată şi să 
exercite un control direct asupra modului de 
determinare a veniturilor”98  ce li se cuveneau.  

    Ca urmare, în locul impozitului pe retribuţie 
care, până atunci, se calcula şi se reţinea pentru 
fiecare persoană pe baza unor cote progresive, s-a 
trecut la impozitul în cotă fixă pe fondul total de 
retribuire plătit de unităţile socialiste.  Renunțarea la 
impozitarea progresivă a salariilor  a survenit și ca 
urmare a implementării salarizării unitare într-o 
grilă care reflecta în mare măsură  eforturile, 
calitatea și importanța muncii depuse.  

    Acest sistem de retribuire şi  impozitare 
prin care s-a desfiinţat impozitul  pe retribuţia 
individuală, a desfiinţat şi reducerile, scutirile şi 
majorările de impozit. Statul a urmărit, cu 
prioritate, „creşterea continuă a ponderii veniturilor 
directe în veniturile totale ale oamenilor muncii”99, dar 
şi  faptul că, prin această lege, „adaosul de retribuţie 

                                                 
98Ibidem. 
99Ibidem, art. 2. 
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pentru depăşirea normelor de muncă se va plăti”100, la 
fel ca şi cotele pentru sporurile de vechime 
neîntreruptă, în aceeaşi unitate, care au rămas 
nemodificate, gratificaţiile, premiile pentru 
realizări deosebite, precum şi orice alte drepturi 
legale de retribuire pentru munca prestată care s-
au plătit, în continuare,  fără  a fi impozitate. 
 
Contribuţia pentru asigurările sociale de stat 

Contribuţia pentru asigurările sociale 
reprezenta principala sursă de venituri a 
bugetului asigurărilor sociale de stat și se 
constituia  prin aplicarea unor cote procentuale 
asupra fondului de salarii, diferenţiate pe ramurile 
şi subramurile economiei naţionale. Cotele  au fost 
stabilite, pentru prima dată, în anul 1953, în 
condiţiile realităților economiei naţionale şi 
nivelului cheltuielilor de asigurări sociale din 
perioada respectivă.  

Odată cu schimbările intervenite în dezvoltarea 
economiei naționale, dar și a legislaţiei de pensii şi 
asigurărilor sociale, în 1972, au fost reaşezate și 
contribuţiile pentru asigurările sociale de stat101. 

                                                 
100Ibidem, art.6. 
101Buletinul Oficial nr. 164 din 30/12/1972, Lege nr. 65 din 
28/12/1972pentru aprobarea Decretului nr. 3891972 cu privire la 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat 
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Astfel, începând cu 1 ianuarie 1973, unităţile 
socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste, alte 
organizaţii obşteşti, orice alte persoane juridice, 
precum şi persoanele fizice, care foloseau personal 
salariat, erau obligate să verse la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, o contribuţie de 15% 
asupra câștigului brut realizat de personalul lor 
salariat,102 dar și de persoanele care se calificau la 
locul de muncă sau care urmau cursuri de 
perfecţionare profesională, precum şi asupra 
sumelor primite de ucenici, elevi ai şcolilor 
profesionale, pe timpul cât făceau practică în 
producţie, indiferent de forma în care realizau 
veniturile, de fondul din care se făcea plata şi de 
durata contractului de muncă.  

Asociațiile de locatari, pentru personalul 
casnic angajat, plăteau la bugetul asigurărilor 
sociale de stat 14% din salariul cuvenit, iar  
persoanele fizice, pentru personalul casnic 
angajat, achitau o cotă de 7% aplicată asupra 
salariului tarifar minim pe economie. 

 

                                                 
102 Buletinul Oficial nr. 112 din 18/10/1972, Decret nr. 389 din 
11/10/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de 
stat , art. 1 
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 Taxele de timbru 
Spre deosebire de impozite,  care se 

percepeau  fără vreun echivalent direct și imediat 
în folosul plătitorului, taxele de timbru 
reprezentau „plata serviciilor prestate ori a lucrărilor 
efectuate de diferite organe sau instituții de stat care 
primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte, 
prestează servicii ori rezolvă diferite interese legitime 
ale părților103, și aveau un echivalent în aceste  
servicii ori lucrări. Beneficiarii „serviciilor ori 
lucrărilor  efectuate” de organele sau instituțiile de 
stat fiind atât persoane fizice, cât și juridice.  
Marea majoritate a taxelor de timbru fiind, însă, 
plătite de cetățeni, ceea ce a dus la integrarea 
acestor taxe între veniturile bugetului de stat 
realizate din impozite și taxe de la populație. 
  
Taxele vamale 

Politica de extindere a relațiilor comerciale și 
a cooperării economice internaționale, de lărgire 
continuă a schimburilor de valori materiale și 
spirituale cu toate țările lumii, în condițiile 

                                                 
103 Paragraful 1 din Instrucțiunile Ministerului Finanțelor nr. 
1711/1960, date în aplicarea Decretului nr. 199/1955 asupra taxelor 
de timbru, cu modificările ulterioare, și a H.C.M. nr911/1955 
privind stabilirea listei actelor și faptelor supuse taxelor de timbru, 
precum și a tarifului  taxelor de timbru, cu modificările ulterioare. 
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„respectării principiilor suveranității și independenței  
naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în 

drepturi și avantajului reciproc” au făcut ca politica 

vamală, parte integrantă a politicii interne și externe 
a Republicii Socialiste România, să se înscrie ca un 
„important mijloc de stimulare a dezvoltării economiei 
naționale, a creșterii, diversificării si modernizării 
producției interne.”104 

Perfecționarea regimului vamal a dus la  
„creșterea răspunderii organelor centrale, unităților 
producătoare, a întreprinderilor de comerț exterior și a 
celorlalte unități socialiste, accelerarea și facilitarea 

circulației mărfurilor”, și a contribuit la „facilitarea 
schimburilor cultural-științifice și promovarea 
turismului internațional, în condițiile protejării 
patrimoniului cultural național, apărării sănătății 
populației, orânduirii sociale și de stat.”105 

În scopul stabilirii unui cadru unitar al 
regimului vamal și al desfășurării activității 
vamale,  în  1978, a fost adoptat noul Cod Vamal 
al Republicii Socialiste România,106 prin care s-a 
interzis persoanelor fizice să introducă sau să 
                                                 
104 Buletinul Oficial nr. 115 din 28/12/1978, Codul Vamal al 
Republicii Socialiste România 
105 Ibidem, 
106 Ibidem, 
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scoată bunuri din țară,  în scopul comercializării107  
și, în același timp, a stabilit că „politica vamală (...) 
se întemeiază pe principiul constituțional potrivit 
căruia comerțul exterior este monopol de stat”.108  
Totodată, noul cod vamal prevedea că, în vederea 
stimulării exportului, „mărfurile destinate 
exportului nu sunt supuse taxelor vamale”,109 spre 
deosebire de vechiul act normativ110 care prevedea 
că „pentru exportul oricăror mărfuri sau bunuri, taxele 
vamale se calculează în proporție de 10% din valoarea 
stabilită, de asemenea, la prețurile interne cu 
amănuntul”,111 în timp ce,  „mărfurile care se importă 
sunt supuse taxelor prevăzute în tariful vamal de import, 
aprobat prin decret al Consiliului de Stat.”112   

Cu această ocazie,  pentru prima dată, „pe 
teritoriul Republicii Socialiste Romania pot fi create 
porturi si zone libere in care se asigura facilități vamale 
potrivit legii.”113  
 

                                                 
107 Ibidem, art. 8 
108 Ibidem, art. 2 
109 Ibidem, art. 6 
110 Buletinul Oficial nr. 29 din 30/12/1961, Lege nr. 6 din 30/12/1961 
privind reglementarea regimului vamal 
111 Ioan Gliga, op. cit., p. 75 
112 Buletinul Oficial nr. 115 din 28/12/1978, Codul Vamal al 
Republicii Socialiste România,  art. 6 
113 Ibidem, art. 7 
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 Impozitele și taxele locale  
Ca sursă de venituri ale bugetelor munici-

piilor, sectoarelor municipiului București, orașelor 
și comunelor, constituiau un mijloc de participare a 
cetățenilor, a persoanelor fizice și juridice la 
autogestiunea localităților, la formarea fondurilor 
bănești necesare finanțării obiectivelor și acțiunilor 
de dezvoltare economico-socială  locală.  

Impozitele și taxele locale erau folosite pentru 
creșterea gradului de dotare edilitar-gospodărească 
a tuturor localităților, extinderea și modernizarea 
drumurilor, sporirea numărului de locuințe și a 
numărului de locuri în creșe și grădinițe de copii, 
dezvoltarea rețelei de învățământ, sănătate, cultura 
si arta etc..  În felul acesta, „în calitatea lor de 
proprietari ai mijloacelor de producție, producători si 
beneficiari ai bunurilor materiale”, contribuabilii 
participau  la dezvoltarea localităților, „la ridicarea 
gradului de civilizație al acestora, la utilizarea cu 
maximum de eficienta a fondurilor materiale si bănești, la 
cheltuirea cu simt gospodăresc a fondurilor publice, 
păstrarea integrității avutului obștesc şi înlăturarea 
oricăror forme de risipa.”114  

                                                 
114 Buletinul Oficial nr. 115 din 29/12/1981, Lege nr. 25 din 
23/12/1981 privind impozitele şi taxele locale, art. 2. 
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Impozitele și taxele locale pe  care trebuiau  
să le plătească „unitățile socialiste de stat si 
cooperatiste, precum si de persoanele fizice si juridice 
altele decât unitățile socialiste, sunt cele reglementate 
prin prezenta lege si anume:  a) impozitul pe clădiri; 
b) impozitul pe terenuri din municipii si orașe; c) 
taxe asupra mijloacelor de transport; d) taxe 
pentru folosirea locurilor publice de desfacere; e) 
taxe pentru eliberarea autorizațiilor in domeniul 
construcțiilor;  f) taxe pentru folosirea mijloacelor 
de publicitate, afișaj şi reclama; g) taxa pentru 
șederea în stațiunile balneoclimaterice;  h) taxa 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice, de arhitectura si 
arheologie; i) taxa pentru deținerea de câini”.115  

Impozitele şi taxele locale, în număr de  
nouă,  stabilite  prin Legea nr. 25 din 1981,  arată că 
numărul lor, pe ansamblul legislaţiei fiscale 
socialiste, era în limite rezonabile, se poate spune,  
extrem de mic.  

Ele  erau instituite ca venituri  ale  sfaturilor 
populare și încasarea lor constituia venituri ale 
bugetelor sfaturilor populare pe teritoriul cărora se 

                                                 
115Ibidem, art. 5. 
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realizau,116  iar nivelul cotelor de impozit și al 
taxelor „se revizuiește cel puțin o data la 5 ani, in 
raport cu dezvoltarea generala a activității edilitar-
gospodărești, extinderea si modernizarea rețelei de 
drumuri, creșterea gradului de urbanizare, diversificarea 
serviciilor prestate populației si alte asemenea elemente 
specifice, precum si in raport cu creșterea veniturilor 
bănești ale populației”.117 
 

Bugetul de stat 
Bugetul de stat a fost principalul plan 

financiar anual  pe baza căruia statul român și-a 
constituit resursele financiare  și le-a folosit pentru 
înfăptuirea programului de dezvoltare economică 
și socială a țării,  el a fost instrumentul financiar al  
executării puterii de stat  centrale și locale.  Bugetul 
de stat a reprezentat una dintre cele mai 
importante pârghii folosite pentru „înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român de dezvoltare 
rapidă şi echilibrată a economiei naţionale”.118    

Conținutul economic al bugetului de stat din 
                                                 
116Ioan Gliga, op. cit.,  p. 58 
117 Buletinul Oficial nr. 115 din 29/12/1981, Lege nr. 25 din 23/12/1981 
privind impozitele şi taxele locale, art. 7. 
118Buletinul Oficial nr. 136 din 26/11/1972, Lege nr. 9 din 
22/11/1972,  Legea finanţelor,  art.1. 
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acea perioadă decurgea din însăși natura orânduirii 
socialiste, din cerințele legilor economice care 
acționau în societate, precum și din necesitatea 
realizării prerogativelor și funcțiilor statului.119 

În socialism, bugetul de stat reprezenta, pe de 
o parte, o categorie economică obiectiv necesară, iar 
pe de altă parte, era principalul plan financiar cu 
caracter executoriu al statului care reflecta procesul  
de formare și repartizare a fondului de resurse 
bănești creat la dispoziția societății.   „Munca pentru 
societate depusă de lucrătorii ocupați în sfera producției 

materiale”120 reprezenta sursa hotărâtoare a 
veniturilor bugetare. Cele mai importante venituri 
bugetare care proveneau de la unitățile economice 
de stat  erau: impozitul pe circulația mărfurilor, 
impozitul de regularizare, cotele din beneficii, 
contribuția pentru asigurările sociale, impozitele și 
taxele plătite de organizațiile cooperatiste și de 

populație ș.a. 
O trecere în revistă a  evoluției veniturilor 

bugetare în anii 1950-1989 ne arată că „pe măsura 
dezvoltării și consolidării economiei socialiste au crescut 

                                                 
119 Gheorghe D. Bistriceanu, Gheorghe H. Popescu, Bugetul de stat 
al României,  Editura Universitară, București, 2007, p. 5. 
120 Iulian Văcărel, op. cit., p. 284 
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continuu veniturile bugetare provenite de la unitățile 
economice de stat”,121  cele mai mari creșteri fiind 
înregistrate de impozitul pe circulația mărfurilor și 
a cotelor din beneficii care, luate împreună, 
procurau mai mult de jumătate din totalul 
veniturilor bugetului de stat. 

În societatea socialistă  veniturile la bugetul 
statului erau determinate de „forma de proprietate 
asupra mijloacelor de producție, de gradul de dezvoltare a 
forțelor de producție și de sfera relațiilor marfă-bani”.  
Prin urmare, „în condițiile relațiilor de producție 
socialiste, impozitele de la populație încetează de a 
mai constitui temelia economică statului”122, 
producția devenind baza veniturilor statului 
socialist. 

Proveniența, sursa de formare, conținutul 
economic  și locul unde se constituie și se 
utilizează erau criteriile după care se puteau 
grupa veniturile statului socialist.  Cuantumul 
veniturilor la bugetul de stat  se stabilea în fiecare 
an pe fiecare plătitor în parte și pe total economie, 
iar termenele de încasare erau diferențiate, în 
funcție de natura venitului, de specificul ramurii 

                                                 
121 Ibidem, p. 289 
122 Ibidem,  p. 90 
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în care era realizat și de modul în care erau 
repartizate sarcinile de plan în timp (trimestriale, 
lunare, chenzinale, decadale etc.). O importanță 
deosebită o reprezentau limitele în care erau 
stabilite cheltuielile necesare realizării obiectivelor 
de plan, fapt care impunea determinarea cât mai 
exactă a resurselor bănești de care dispunea statul 
socialist în decursul perioadei de plan.   

Potrivit teoriei „stimulării prin buget” putem 
afirma că, în acea perioadă, economia a fost 
înviorată nu prin lărgirea creditului, ci prin 
mijloacele bugetului statului, respectiv prin 
investiții guvernamentale.  „Stimularea prin buget” 
a dobândit o largă răspândire, iar extinderea ei a 
exprimat gradul înalt de contopire a obligației 
financiare cu aparatul de stat.123 

Blocajul financiar, prin modul de formare şi 
strângere a impozitelor, era eliminat total printr-o 
serie de prevederi ale legislaţiei fiscale socialiste.  
Acesta a fost unul dintre motivele  pentru care în 
toate legile care reglementau impozitele şi taxele se 
prevedea că „în  caz de neplată a impozitului la 
termenele legale, la cererea organelor financiare, Banca 
Republicii Populare Române - Banca de Stat va vira din 

                                                 
123Gheorghe D. Bistriceanu, Gheorghe H. Popescu, op. cit., p. 330 
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contul întreprinderii plătitoare, în contul unităţii 
financiare respective, impozitul datorat, cu majorările 
legale”, urmând ca neajunsurile care au dus la 
neplata impozitelor să fie rezolvate între bancă şi 
contribuabil.   

Echilibrul  dintre  veniturile și cheltuielile 
statului, dintre posibilitățile și necesitățile de 
resurse bănești ale acestuia  era rezultatul 
caracterului „realist al politicii economice și financiare 
a statului”124, reflectat prin planurile financiare 
întocmite la nivel macroeconomic.  

Echilibrul bugetar a constituit în acea vreme o 
problemă bugetară centrală, un principiu sacru, de 
aur, al activității bugetare; el fiind respectat în toate 
stadiile procesului bugetar,  adică atât cu prilejul 
elaborării, cât, mai ales, în timpul executării 
veniturilor și cheltuielilor bugetare.125 
 
Controlul financiar 

Legea finanțelor din 1972 arăta că 
„dezvoltarea economiei naţionale, diversificarea 
producţiei, creşterea complexităţii proceselor economice, 
lărgirea atribuţiilor şi competenţelor întreprinderilor, 

                                                 
124Iulian Văcărel, op. cit.,  p. 91 
125Gheorghe D. Bistriceanu, Gheorghe H. Popescu, op. cit., p. 31 
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cerinţele creşterii eficienţei economice”,126 impunea  
asigurarea unei evidenţe generale a avuţiei 
naţionale şi a rezultatelor activităţii economico-
sociale, accentuarea funcţiei de control a 

finanţelor și întărirea controlului pe toate 

treptele organizatorice ale economiei. Organele 
de conducere din fiecare unitate, organele 
financiar-bancare și întregul aparat de control din 
economie, erau obligate, conform legii să  
acţioneze pentru „gospodărirea judicioasă a 

mijloacelor materiale şi băneşti”,127 să adopte măsuri 
împotriva oricăror forme de risipă sau abateri de 
la disciplina de plan, contractuală şi financiară și 
să contribuie la întărirea ordinii în mânuirea 
banului public, la accentuarea răspunderilor în 
toate unităţile.  

Simplitatea sistemului fiscal  a făcut ca,  în acea 
perioadă, să avem legi puţine, dar respectate, 
impozite puţine şi în cuantumuri rezonabile, dar 
aplicate, contribuabili mulţi dar responsabili şi 
organe de control fiscal suple dar corecte şi 
eficiente.  Eficiența sistemului fiscal   coroborată 

                                                 
126 Buletinul Oficial nr. 136 din 26/11/1972,  Lege nr. 9 din 
22/11/1972, Legea finanţelor 
127 Ibidem. 
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desigur cu dezvoltarea însăși a economiei au făcut 
ca veniturile bugetare să crească exponențial de la 
19.965,3 milioane lei,  în 1950, la 298.001,2 milioane 
lei în 1980128  și  433.093,7 milioane lei în 1988129 

În condițiile acelei perioade se considera că 
„dimensiunile mereu crescânde ale patrimoniului 
socialist și complexitatea vieții economice impun sporirea 
competenței, grijii și răspunderii pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești, îmbunătățirea activității 
de control financiar”.130 

Controlul avea menirea de a preveni orice 
fenomene care ar fi putut afecta chiar și vremelnic 
echilibrul material, financiar și monetar la nivelul 
unităților sau al economiei.  Pentru atingerea 
scopului pentru care a fost organizat, s-a considerat 
necesar ca el să fie exercitat atât de organe din 
interiorul unităților cât și de organe din afara 
acestora.  Controlul din interior  acționa de sus în 
jos, „de la organele de conducere spre cele aflate în 
subordinea acestora – de conducere sau execuție –”131, în 
                                                 
128 Vezi Ioan Condor, Gh. Nicolescu, Impozitele și taxele din 
România. Procedură fiscală,  Editura Științifică și Enciclopedică, 
București, 1983, p. 8 
129Buletinul Oficial nr. 63 din 30/12/1987, Lege nr. 5 din 24/12/1987 
privind Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 
1988, art. 1  
130 Iulian Văcărel, op. cit.,  p. 344 
131 Ibidem, p. 345 
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timp ce controlul din afară viza însăși conducerea 
unității controlate. 

Laturii preventive a controlului financiar  i-a 
fost acordată o mare importanță datorită faptului că 
s-a considerat că „este mult mai eficient să oprești 
operațiile care nu sunt legale, necesare sau oportune 
înainte de a fi efectuate decât să le constați ulterior, când 
deja acestea au produs efecte negative în economie”.132 

În 1974 prin Legea privind controlul 

financiar preventiv133 s-a asigurat un cadru unitar 
de organizare și funcționare a controlului financiar 
preventiv pe toate treptele economiei naționale: 
întreprinderi, centrale, ministere și alte organe 
centrale de stat, instituții de stat și comitete 
executive ale consiliilor populare, inclusiv la 
nivelul organelor financiar bancare.  Organizarea 
controlului financiar preventiv s-ă făcut  în așa fel  
încât  „să fie în măsura sa preîntâmpine neajunsurile 
din activitatea unităţilor socialiste înainte de a se 
produce efectele negative ale acestora, sa identifice 
cauzele care le generează si căile pentru evitarea lor”.134  

                                                 
132 C.  Iuga, op. cit., p. 175 
133 Buletinul Oficial nr. 134 din 19/12/1977, Lege nr. 9 (r1) din 
29/03/1974, Legea finanţelor 
134Buletinul Oficial nr. 53 din 05/04/1974, Lege nr. 9 din 29/03/1974, 
Legea finanţelor 
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Controlul  financiar, atât cel preventiv, cât 
și cel ulterior, era chemat să „intervină în mod 
eficient pentru o riguroasă dimensionare a fondurilor 
destinate înfăptuirii reproducției socialiste lărgite și 
satisfacerii celorlalte necesități ale societății”.135 

  Pentru „asigurarea unei evidenţe generale a 
avuţiei naţionale şi a rezultatelor activităţii economico-
sociale, accentuarea funcţiei de control a finanţelor, 
întărirea controlului pe toate treptele organizatorice ale 
economiei”136  legiuitorul, în 1972, prin Legea 
finanţelor137 a stabilit că „organele de conducere din 
fiecare unitate, organele financiar-bancare, întregul 
aparat de control din economie trebuie să acţioneze cu 
fermitate pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor 
materiale şi băneşti, să acționeze împotriva oricăror 
forme de risipă sau abateri de la disciplina de plan, 
contractuală şi financiară, să contribuie la întărirea 
ordinii în mânuirea banului public, la accentuarea 
răspunderilor în toate unităţile socialiste”138. Acesta 
este unul dintre actele normative care au impus  o 
creştere reală a responsabilizării aparatului 
socialist de control fiscal. La responsabilizarea 
                                                 
135 C.  Iuga, op. cit., 1977, p. 175 
136 Buletinul Oficial nr. 136 din 26/11/1972, Lege nr. 9 din 
22/11/1972, Legea finanţelor 
137 Ibidem, 
138 Ibidem, 
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organelor de control financiar, dar și la creșterea 
eficienței actului de control, un rol deosebit de 
important l-au constituit: conștientizarea 
contribuabilului cu privire la drepturile și 
obligațiile sale, dar și cu privire la limitele în care 
trebuia să-și desfășoare activitatea un organ de 
control și, în special, transparența actului de 
control.139 

 

                                                 
139 Cf. C. Iuga,  op.cit., p. 87-93 
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FISCALITATEA  ANILOR  ’80 
ȘI  NEMULŢUMIRILE  SOCIALE 

 
„Nu cheltui acolo unde poți economisi și 

 nu economisi acolo unde trebuie să cheltuiești.” 
ANONIM  

 

Politica  economico-socială a anilor ’80   
Luând în considerare viaţa economică, 

socială şi politică a României din perioada 1944-
1989,  putem aprecia că  existenţa socialismului pe 
pământul românesc a parcurs trei etape:  
impunerea socialismului ca  sistem social  (1944 – 
1960),  dezvoltarea socialismului românesc  (1960 
– 1980) şi lupta pentru obținerea independenței 
economice și  „instaurarea deplină şi victorioasă  a 
socialismului în România” (1980 - 1989). 

La  socialismul anilor 1944 - 1960  am mai 
făcut câteva referiri. A fost o perioadă foarte grea 
pentru România.  Socialismul românesc, în urma 
pierderii celui de-al doilea război mondial şi 
intrarea sub ocupaţie sovietică,  a fost impus de   
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Moscova, de Cominform şi de cominternişti.  
Acesta este motivul pentru care, de fiecare dată 
când se vorbeşte despre  greutăţile acelei perioade, 
fac precizarea că ele nu au fost rodul gândirii şi 
acţiunii   comuniştilor  români.   

Ţara era ocupată, trupele  sovietice erau  peste 
tot, iar conducerea partidului de guvernământ, 
Partidul Comunist Român, transformat după puţin 
timp în Partidul Muncitoresc Român, era  formată, 
în cea mai mare parte, din cominternişti,  cei mai 
mulţi străini sau de altă naţionalitate  (minoritari)140.  

Comuniştii români, adepţi ai comunismului 
naţional, au reuşit  ca, într-un timp destul de scurt, 
să-i scoată pe cominternişti din conducerea 
partidului şi a României, să scoată trupele de 
ocupaţie din România şi, după declararea 
independenţei faţă de Moscova, prin tezele din 
aprilie 1964, să înregistreze o reală dezvoltare  
economică şi socială. 

Perioada anilor  ’60 şi  ’70  este recunoscută şi 
de cei mai aprigi  critici ai României  socialiste ca 
fiind cea mai bună din punct de vedere al 
dezvoltării economice şi sociale. Deceniul  ’70 a 
cunoscut cea mai puternică dezvoltare a 
                                                 
140 Vezi Paul Niculescu-Mizil,  O istorie trăită,  vol. I,  Editura 
Enciclopedică, București, 1997, p. 159 
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principalelor ramuri ale economiei naţionale, în 
special a industriei.141 

Agricultura funcţiona cu rezultate bune, 
industria se dezvoltase atât pe verticală, cat şi pe 
orizontală cuprinzând aproape toate domeniile de 
activitate, sistemul de învăţământ era performant, 
de asistenţa medicală beneficiau toţi românii, 
infrastructura productivă  şi socială  se dezvolta 
continuu, iar nivelul de trai şi de cultură s-au aflat,  
pentru o lungă perioadă,  într-o continuă creştere. 

O trecere în revistă a datelor publicate de 
Institutul Naţional de Statistică demonstrează, 
fără nicio tăgadă, că în această perioadă a avut loc 
un boom economic. Graficele alăturate (vezi Anexa 
1), alese aleatoriu, sunt extrem de sugestive.  Am 
luat în calcul indicatorii economici din perioada  
1938-1988, cu marcaj decadal. Anul 1938  
reprezintă  vârful creşterii economice din perioada 

interbelică,  iar 1988 este ultimul an economic al 
perioadei de dezvoltare socialistă.142   

                                                 
141 Academia Română, Societatea Română de Statistică, Fundaţia 
Naţională de Ştiinţă şi Artă, Cunoaşte România, Editura 
Economică,  București, 2004, p. 114. 
142 N.N. Constantinescu (coordonator),  Istoria economică a 
României,  vol.II,  Editura Economică,  București, 2004 
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1938 – 1948  a fost o perioadă capitalistă, 
marcată de  cel de-al doilea război mondial,  cu 
toate implicaţiile nefaste în viaţa economică, 
socială şi politică a României. Tocmai de aceea,  
am marcat această perioadă cu negru. Nu putem 
avea pretenţii de dezvoltare pe timp de război.  
Cu toate acestea, indicatorii produselor şi 
domeniilor analizate ne îndreptăţesc să apreciem 
că: aria activităţilor industriale era destul de 
restrânsă,  nivelul realizărilor economice erau 
mult sub posibilităţile  economiei româneşti  şi  
toate activităţile industriale, existente în  acea 
perioadă,  au înregistrat creşteri ale indicatorilor 
economici.   

1948 – 1968, perioadă de tranziție de la 
economia capitalistă la economia socialistă, 
perioadă marcată cu galben. Două sunt observaţiile 
majore care se impun:  au apărut  foarte multe  
activităţi economice noi şi  indicatorii au înregistrat 
creşteri  importante de-a lungul întregii perioade, 
mai ales în a doua decadă,  1958 – 1968. 

1968 – 1988,  economia socialistă românească, 
perioadă marcată cu roşu. Dezvoltarea de noi 
activităţi economice şi creşteri ale tuturor  
indicatorilor economici au fost elementele strategice 
ale politicii economice. Ce ne spun indicatorii? Au 
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fost construite noi întreprinderi, creşterea 
economică, cel puţin în prima decadă şi jumătate 
din cea de-a doua, a continuat, de cele mai multe 
ori cu procente considerabile.  Însă, în  iar  ultimii 
patru-cinci ani, în unele domenii,  începând cu 
1980, constatăm  o atenuare a  creşterii, în altele o 
stagnare şi  în unele sectoare economice  chiar 
scăderi  ale indicatorilor economici. 

Creşterea, stagnarea şi descreşterea indica-
torilor, pe parcursul a numai 20 de ani,   au fost  
rezultatul  politicilor economice aplicate de 
guvernanţii comunişti. În primii 10 ani, 1968 – 
1978,  dezvoltarea economică de până în anul 1968 
a fost accentuată și s-a concretizat prin: 
dezvoltarea infrastructurii economice, construirea 
de întreprinderi noi, cumpărarea de  noi 
tehnologii,  importul de  materii prime şi materiale 
necesare în procesul de producţie, dar şi de 
mărfuri care nu se găseau pe piaţa românească.   
Anii  ’80  au fost marcaţi de consecinţele hotărârii  
conducerii României de a achita, în avans,   
împrumuturile contractate, hotărâre luată din 
dorinţa declarată de a face din România o ţară 
independentă economic, dar și ca urmare  a 
înăspririi relațiilor politice și comerciale cu 
marile state ale lumii.  
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Este momentul în care legile bugetului de 
stat cuprind în „volumul total al cheltuielilor 
bugetului de stat [….]  fonduri de rezervă  bugetară”, 
pe  care  le puneau la dispoziţia Consiliului de 
Stat.  Sumele alocate  acestui capitol bugetar erau  
considerabile și într-o  continuă creștere  de la  un 
an la altul,  8% în 1982 la aproape 17% în 1989,  și, 
în cea mai mare parte, erau folosite pentru plata  
datoriilor externe în avans. 
 

Independenţa economică a României 
La începutul anilor ’80,  conducerea ţării a 

hotărât că este momentul să devenim 
independenţi şi din punct de vedere economic. 
Independenţa economică nu o poţi obţine decât 
dacă întruneşti  concomitent  mai multe condiţii 
printre care şi aceea de a nu fi dator,  adică aceea 
de a nu fi la mâna creditorilor. 

Achitarea anticipată a datoriilor nu a fost 
chiar un moft al lui Nicolae CEAUŞESCU, aşa 
cum se tot repetă în ultimii 20 de ani. A fost o 
hotărâre luată sub presiunea creditorilor de a 
implementa anumite politici economice care, după 
concepțiile guvernanților din acea perioadă, nu 
slujeau interesului naţional. Sigur, Ceauşescu  
aflase, mai repede decât alţii, ceea ce afirmase 
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Vintilă Brătianu, cu mulți ani în urmă, că 
„bancherii, când apare soarele, se oferă să-ţi 
împrumute o umbrelă, iar când începe să plouă ţi-
o cer înapoi”.  

Politica de independenţă  economică, după ce 
şi-o câştigase pe cea politică în urmă cu peste 25 de 
ani,143  conjugată cu prezenţa produselor româneşti  
pe pieţele a peste 120 de ţări aflate pe toate 
continentele lumii, deţinerea unor locuri fruntaşe 
într-un clasament mondial: la flota maritimă,  la 
industria de armament, industria constructoare de 
maşini, utilaje pentru foraj petrolier, industria 
textilă, industria petrochimică şi în multe alte 
domenii, nu mai convenea multora, mai ales 
marilor puteri. 

Independenţa politică faţă de Moscova n-a 
fost niciodată pe placul Uniunii Sovietice, dar 
independenţa  economică  nu putea fi  bine privită 
nici de Moscova şi nici de ţările capitaliste 
occidentale, în frunte cu SUA.  

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, a fost 
adoptată o directivă politică prin care s-a interzis 

                                                 
143 Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român 
în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale 
adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R.  din aprilie 1964, 
Editura Politică, Bucureşti,  1964 
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exportul de materii prime și materiale și s-a redus 
drastic, în unele cazuri până la eliminare, importul 
de produse finite.  S-a trecut la importul masiv de 
materiale şi materii prime care erau prelucrate şi 
transformate în produse finite cu valoare adăugată, 
după care, erau exportate. Rezultatul? 

Exporturile româneşti au fost mai mari cu 3 – 
5 miliarde dolari/an decât importurile.   

Care au fost consecinţele acestor măsuri 
determinate de hotărârea de a achita creditele 
externe în avans? 

1. Obligativitatea de a realiza pe plan 
intern o serie întreagă de mărfuri sau produse noi, 
în locul celor care până în acel moment erau 
importate, necesare în procesul de producţie sau 
în consumul populaţiei, a generat o serie de efecte 
negative,  ce au dus la  „încordarea” economiei: 

a)  eforturi sporite din partea angajaților 
pentru producerea mărfurilor sau  produselor 
respective, 

b)  realizarea noilor produse, de cele 
mai multe ori la un nivel calitativ sub nivelul 
celor importate şi cu costuri materiale şi de 
manoperă mai mari, 

c) întârzieri în satisfacerea cererilor de 
aprovizionare cu noile mărfuri sau produse etc. 
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2. Imposibilitatea, generată de lipsa 
fondurilor valutare, de a face importul cu  
materiile prime și materialele necesare funcţionării 
la capacitate a întreprinderilor de producţie şi 
aprovizionării  pieţelor de consum cu mărfuri la 
nivelul cererilor au făcut ca: 

a)  anumite întreprinderi sau sectoare 
economice să funcţioneze, de multe ori, sub 
capacitatea de producţie, 

b) productivitatea muncii să fie sub 
posibilităţile tehnice şi umane reale  ale 
întreprinderilor, 

c) rentabilitatea întreprinderilor să fie în 
scădere, 

d)  întreprinderile să întâmpine greutăţi 
din ce în ce mai mari în onorarea contractelor pentru 
piaţa externă, 

e)  cererile de mărfuri şi produse pentru 
piaţa internă să fie de multe ori neonorate etc. 

Acestea sunt numai  câteva dintre urmările 
negative ale hotărârii de achitare în avans a 
creditelor externe, ceea ce a dus la multe 
neajunsuri care au dat naştere la o serie întreagă 
de nemulţumiri sociale. 
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Anii  `80 au fost ani grei pentru România. Nu 
poţi să-ţi plăteşti  datoriile şi,  în acelaşi timp, să ai 
masa din ce în ce mai bogată, garderoba tot mai 
plină şi cu haine tot mai scumpe, maşini tot mai 
performante şi case cât se poate de încăpătoare şi 
luxoase, în condiţiile în care veniturile  îţi sunt 
grevate de plata unor datorii.  

Putem accepta că măsura de achitare a 
datoriilor a fost bună.  E clar  că nu a fost bine 
monitorizată, dar, în orice situaţie te-ai afla, dorinţa 
de independenţă şi libertatea de a alege este nobilă, 
iar faptul  că  în 1989 reuşisem achitarea integrală a 
datoriilor, într-un timp relativ scurt, califică, fără 
nicio reţinere, hotărârea drept meritorie. 

Sunt mulţi care  afirmă  că această situaţie 
economică şi socială  nefavorabilă a  fost speculată 
şi exploatată de  opozanţii din ţară şi din afară, ei 
constituind adevăratele motoare de generare şi 
inflamare a lipsurilor suportate de români. Nu 
contează. Să recunoaștem că managementul 
economic practicat în acea perioadă nu a fost cel 
mai adecvat. 

Se ştie că, atunci când apare un fenomen 
perturbator al vieţii economice şi sociale, 
guvernanţii trebuie să intervină prompt cu  cele mai 
adecvate măsuri. Ca urmare, pentru reechilibrarea 
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climatului economic și social, trebuiau luate, în 
contrapondere,  o serie de măsuri,  multe dintre 
ele putând fi de ordin fiscal. 

Una dintre măsurile care au fost luate  de  
regimul socialist a fost aceea de atragere a unor 
sume importante de bani de la populaţia ocupată 
pentru capitalizarea întreprinderilor.  
 

Asociaţi,  părţi sociale,  fond  social,  
beneficiu  şi  participarea la beneficii  

În 1982 a fost promulgată legea privind 
participarea oamenilor muncii la constituirea 
fondului de dezvoltare economică144 prin care 
tuturor salariaţilor li s-a dat posibilitatea de a 
deveni acţionari în întreprinderile lor sau în 
întreprinderile la care erau arondaţi.   

Transformarea românilor în acţionari a fost 
o măsură economică extrem de reformistă pentru 
perioada aceea. Românii au devenit acţionari şi la 
sfârşitul fiecărui an încasau dividende. Existau, 
totuşi, câteva diferenţe între ceea ce cunoaştem azi 
şi ce se întâmpla atunci. Acţionarii, acţiunile, 

                                                 
144 Buletinul Oficial, Partea I nr. 104 din 20/11/1982, Lege nr. 3 
privind participarea, cu părți sociale, a oamenilor muncii din 
unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare 
economică,  
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capitalul, profitul şi dividendele cunoscute de 
noi, în acele timpuri se numeau asociaţi, părţi 
sociale, fond social,  beneficiu şi  participare la 
beneficii. Sunt deosebiri de formă, dar există şi 
deosebiri de fond. Spre deosebire de ceea ce se 
întâmplă cu acţionarii care, azi, pot primi 
dividende în raport cu profitul obţinut de 
societate şi de capitalul deţinut, şi numai în 
condiţiile în care societatea este profitabilă, 
asociaţii din întreprinderile socialiste primeau 
participări la beneficii, în funcţie de beneficiul 
obţinut de întreprindere şi de fondul social 
deţinut, dar niciodată mai puţin de 5%,  5% fiind 
dobânda pe care o primeau românii pentru 
depunerile de bani, pe termen,  la CEC, chiar dacă 
întreprinderea ar fi înregistrat pierderi în exerciţiul 
financiar respectiv. O măsură reformistă pentru că  
românii au devenit acţionari.   Acţiunile lor s-au 
înmulţit  lună de lună, până în 1990. 

Pe lângă caracterul reformist obținut prin 
transformarea românilor din simpli salariaţi în 
acţionari, statul român a reuşit să recapitalizeze 
întreprinderile și să le suplimenteze, într-o 
oarecare măsură, lichiditățile, ceea ce a dus la 
micşorarea decalajului dintre cerere şi ofertă  în 
manifestarea lui pe piaţă.  
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Acest acţionariat a funcţionat până în 1990, 
dar nu a fost de ajuns. Adaptarea preţurilor la 
realităţile pieţei socialiste româneşti din anii `80  şi 
impunerea unor măsuri fiscale  erau alte două 
mijloace  obligatorii care trebuiau luate în acea 
perioadă. 

 

Prețuri și impozite 
Românii aveau locurile de muncă garantate,  

beneficiau de un salariu decent, dar acoperitor, 
locuinţe, învăţământ  şi asistenţă medicală gratuite, 
dar, odată cu  începerea achitării în avans a 
datoriilor, au început să dispară mărfurile de pe 
piaţă, să scadă temperatura din case,  importurile de 
mărfuri să fie reduse continuu, unele până la 
eliminare totală, infrastructura rutieră să se 
degradeze, noutăţile  tehnologice să fie mai greu  
accesibile etc.  Este adevărat că nimeni nu a suferit 
de foame într-atât încât să fie forţat să caute în 
coşurile de gunoi pentru a găsi ceva de mâncare şi  
nimănui nu-i trecea prin cap ca, pentru a putea 
supravieţui, să-şi debranşeze  apartamentul de la 
reţeaua de alimentare cu căldură,  dar, totuşi, cele 
câteva lipsuri, destul de importante, au constituit  
motive foarte serioase pentru care mulţi români au 
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devenit din ce în ce mai nemulţumiţi. Oamenii, 
chiar dacă înţelegeau necesitatea achitării datoriilor, 
se confruntau cu o serie de greutăți și  simţeau că 
sunt lipsiți de o serie de drepturi, iar acest sentiment  
devenea și mai revoltător atunci când constatau că 
au bani  în buzunare, dar nu au ce cumpăra. 

Dezechilibrul dintre banii personali pe care-i  
deţineau românii  şi capacitatea redusă  a pieţei de 
a oferi mărfuri la nivelul cererii era generat de  
faptul că, într-o perioadă relativ scurtă, au fost  
scoase  de pe piaţa noastră mărfuri şi produse de 
peste 21 mld. dolari. 

Cum s-ar fi putut reechilibra, în mare 
măsură, raportul dintre cerere şi ofertă? Prin  
eliberarea preţurilor  din chingile în care erau 
ţinute de puterea politică.  Unii spun că dacă 
preţurile ar fi fost lăsate libere să varieze în funcţie 
de raportul dintre cerere şi ofertă s-ar fi încălcat 
principiile economiei  socialiste şi acest lucru nu 
era admisibil. Dimpotrivă, cred că  nu s-ar fi 
încălcat niciun principiu socialist şi am 
convingerea că cei care  s-au exprimat extrem de 
rigid în această privinţă au greşit. 

Prețurile fac obiectul politicii statului,  
indiferent de forma lui de organizare,  „în 
interacțiune cu problemele generale ale echilibrului 
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economic și financiar, cu orientarea economiei 
spre dezvoltare, progres și bunăstare, în funcție de 
cerințele pieței”145. 

Existența prețurilor este legată de procesul 
schimbului, piața fiind condiția sine-qua-non a 
formării prețurilor.146 Cu toate acestea, în economia 
planificată  întreprinderile erau lipsite, într-o mare 
măsură,  de libertate în stabilirea volumului și 
structurii producției și a relațiilor directe cu 
furnizorii și beneficiarii interni sau externi. 

În perioada socialistă, întreprinderile de stat 
și din sistemul cooperatist deţineau monopolul în 
producția bunurilor și în prestarea serviciilor.  În 
timp ce într-o economie de piață, legătura 
prețurilor cu statul este realizată numai prin 
impozite și taxe, în condițiile acelei perioade în 
care statul era și proprietarul întreprinderilor, 
statul, ca proprietar, dispunea după voința lui 
asupra formării prețurilor. În asemenea condiții  
putem afirma că  statul nu a înțeles să folosească 
formarea controlată a prețurilor de așa manieră 
încât să fi reprezentat  o treaptă obligatorie în 
echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă pe 

                                                 
145 Tatiana Moșteanu,  Prețuri și concurență,  Editura Didactică și 
Pedagogică București,  2000,  p. 116 
146 Ibidem,  p. 19 
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piață şi, împreună cu  pârghia fiscală,  să obțină 
corecturile necesare în obţinerea şi menţinerea 
echilibrului economic şi social. 

De obicei, atunci când facem referire la 
fiscalitate, automat ne gândim că avem de-a face 
cu taxe şi  impozite mari sau foarte mari, pentru că 
de impozite mici nu s-a  plâns nimeni. 

Impozitele şi taxele nu trebuie să fie nici mari, 
nici mici. Impozitele şi taxele trebuie să fie 
dimensionate de aşa natură, încât să dea echilibru 
vieţii economice şi sociale, să aibă rol corector al 
pieţei şi să constituie mijlocul de asigurare a 
veniturilor necesare la bugetul de stat. 

În 1984, la Congresul Oamenilor Muncii, 
Nicolae Ceauşescu a cerut tuturor întreprinderilor 
să nu practice „cote de beneficii mai mari de 5 
maxim 8%” la produsele pe care le realizau pentru 
că „statul român nu doreşte să obţină profituri 
uriaşe pe seama poporului român”, iar „produsele 
trebuie să aibă preţuri accesibile tuturor 
românilor”. Această indicaţie a reprezentat o 
continuitate147 a gândirii economice și sociale din 
acea perioadă. Ea ar fi fost foarte bună dacă piaţa ar 
fi dispus de mărfuri la nivelul  cererii.  Altfel,  legea 

                                                 
147Culegere de legi, decrete şi hotărâri,  Editura Politică, Bucureşti, 
1982, p. 305  



115 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

preţurilor148, cu un pronunțat caracter umanist, 
susţinută de hotărârile politice ulterioare, a blocat 
una dintre pârghiile care puteau reechilibra 
sistemul bugetar, confirmă  lipsa de elasticitate a 
sistemului.    

Statul avea nevoie de venituri suplimentare 
pentru recapitalizarea întreprinderilor şi pentru 
mărirea ofertei de mărfuri pe piaţă. Piaţa de 
producţie,  fiind dominată de întreprinderile de stat 
şi cooperatiste, oferea statului posibilitatea de a 
reechilibra raportul dintre cerere şi ofertă  într-un 
mod controlat. 

Având în vedere că în componența prețului 
intră cele patru componente: materiale, manoperă, 
impozite și taxe și beneficiu/profit, putem trage 
concluzia că statul putea interveni în modificarea 
oricărui preț, indiferent de forma de proprietate a 
producătorului, prin modificarea cuantumului 
taxelor și impozitelor aferente și a cotei de 
beneficiu.  

Prin practicarea unor cote ale beneficiului 
stabilite în funcție de  fluctuația raportului dintre 

                                                 
148Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 
110 din 23/12/1980, Legea privind actualizarea şi îmbunătăţirea 
corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de 
livrare a produselor …,  
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cerere și ofertă pe piață, dar și printr-o ușoară 
creștere a impozitului pe circulația mărfurilor și a 
impozitului pe venit,  s-ar fi  reușit obținerea de 
venituri suplimentare, necesare echilibrării buge–
tului de stat.  

Cu toate că, aproape zece ani, anii `80, ne-
am confruntat cu multe probleme economice și 
sociale, trebuie să constatăm rigiditatea149  
guvernanților și lipsa de curaj în folosirea 
prețurilor și a pârghiei fiscale pentru atragerea de 
venituri suplimentare la bugetul statului.  

Formarea și repartizarea veniturilor la 
diferite verigi sau  nivele economice și sociale se 
face și cu ajutorul prețurilor.  Prin regimul și 

politica de prețuri se asigură înfăptuirea politicii 

financiare, iar prin sistemul de prețuri se realizează 
structurile financiare: formarea resurselor necesare 
constituirii fondurilor financiare, cheltuirea lor și 
recuperarea prin valorificarea bunurilor sau a 
serviciilor obținute.150  Statul,  având obligația să 
promoveze politica financiară la nivel național, 
trebuie să se îngrijească de implementarea  
impozitelor indirecte și directe  în  sistemul de 

                                                 
149 Tatiana Moșteanu, op. cit.,  p. 19 
150 Ibidem,  p. 118 
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prețuri a subvențiilor, a dobânzilor aferente 
creditelor, a costurilor. 

Sigur, nicio mărire de impozite și taxe nu 
este dorită de contribuabili, dar  în condițiile în 
care au luat hotărârea de a achita creditele în 
avans, atunci,  aveau obligația de a lua, în 
contrabalans, măsurile necesare de reechilibrare 
a  sistemului economic, social și financiar. Ar fi 
fost o măsură, neprietenoasă, dar care ar fi  
atenuat mult cunoscutele nemulțumiri sociale.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISCALITATEA  CAPITALISTĂ 
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FISCALITATEA  DE  TRANZIȚIE 
                

„Creșterea impozitelor  
este asemănătoare cu jumulitul unei gâște: 

vrei să obții numărul maxim de pene 
 cu minimum de sâsâituri.” 

 JEAN-BAPTISTE COLBERT  

 

22 decembrie 1989 a „marcat un moment de 
cotitură istorică”151 pentru întreaga viață economică, 
socială și politică a României.  Transformările  au 
fost radicale. Nici fiscalitatea nu  a făcut excepție. 
Noua orientare a politicii fiscale a fost implementată 
în timp,  și efectele ei, mai ales în ultimii ani, sunt 
resimțite din plin de fiecare contribuabil. 

Debutul s-a făcut, cum nu se putea mai bine,  
prin relaxarea activității, acordarea de drepturi,152  
aprobarea unor scutiri, și descentralizarea deciziei 
si  responsabilității în cadrul sistemului fiscal, dar 
                                                 
151Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/1990, Ion Iliescu, 
Discurs din 03/01/1990 
152Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 09/04/1990, Decret-lege nr. 
118 din 30/03/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945 



122 
 

Constantin Rotaru 

și „cointeresarea și stimularea aparatului fiscal în 
identificarea și impunerea activităților clandestine și a 

evaziunilor fiscale”153 prin constituirea unui „fond de 
premiere în limita unei cote de 30% din amenzile 
contravenționale aplicate și încasate pentru practicarea 
evaziunii și nerespectarea legislației de impozite și 

taxe”154 etc.  Această hotărâre a guvernului155 de a 
constitui un fond de premiere a fost foarte 
importantă pentru că ea, în mod contagios,  a 

deschis un lung șir de fonduri speciale și 
posibilitatea înființării de noi impozite și, în 

special,  a mai multor sute de taxe, de către noile 
instituții și autorități care au apărut între timp. 

Sistemul fiscal postdecembrist nu este nici 
mai bun și nici mai rău decât sistemul politic 
românesc, ele dezvoltându-se într-o simbioză 
perfectă. Tendințele politice ale noii puteri, 
nedeclarate  întotdeauna,  au fost și sunt  foarte 
bine exprimate prin fiscalitate.    

                                                 
153Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 17/05/1990, Hotărârea nr. 
537 din 15/05/1990 privind funcţionarea direcţiilor financiare 
judeţene, Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, 
administraţiilor financiare municipale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi a Sectorului agricol Ilfov, precum şi a 
serviciilor sau birourilor financiare orăşeneşti, art. 2. 
154Ibidem, 
155Ibidem, 
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În primii ani de așa-zisă economie de piață și 
democrație s-a  lăsat impresia că am parcurge o 
perioadă caracterizată printr-un acut vid 
legislativ. În realitate, am avut de-a face cu  
primele  manifestări de  practicare a evaziunii 
fiscale sub pretextul că, după  cum declarau ei, 
actele normative care reglementau taxele și 
impozitele în vigoare, la acea dată, erau de natură 
comunistă și din acest motiv,  refuzau să le achite.   

La o analiză atentă putem observa, cu 
ușurință, că transformările au fost radicale și s-au 
petrecut într-un timp istoric foarte scurt.  

În 1990, unele dintre primele măsuri prin 
care s-a trecut la „dezvoltarea liberei inițiative în 
sectoarele de activitate economico-socială”156  și la 
„instituirea cadrului legal de promovare a liberei 
inițiative în sectoarele de industrie mică și servicii”157 
au fost reglementate prin Decretul-lege nr. 54, un 
act normativ deschizător de drumuri.  Cu toate că   
nu se detașează foarte mult de  cele care existau 
până la acea dată, se poate spune că cea mai 
vizibilă noutate a fost aceea de mărire a 

                                                 
156 Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 06/02/1990, Decret-lege nr. 
54 din 05/02/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi economice pe baza liberei iniţiative 
157Ibidem, 
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numărului de salariați  care puteau fi încadrați 
într-o mică întreprindere de la 3158 la „cel mult 
20”159. Totodată,  la articolul 34 din acest Decret-
lege, legiuitorul a prevăzut că „impozitul pe 
beneficiul întreprinderilor mici și al asociațiilor cu scop 
lucrativ, precum și impozitul pe câștig al asociațiilor 
familiale și impozitul pe veniturile persoanelor 
autorizate să desfășoare activitate independentă, se 
stabilesc, în mod diferențiat, pe domenii și în funcție de 
utilitatea socială a activității, cu caracter stimulativ și 
progresiv”160.  Asta demonstrează că a fost  un act 
normativ etalon pentru perioada de început  a 
tranziției. De ce?  Pentru că, pe de-o parte, din 
punct de vedere fiscal,  a păstrat caracteristicile  
fiscalității socialiste, caracterul stimulativ și 
progresiv al impozitului, chiar cu anumite 
diminuări și scutiri161, iar pe de altă parte, a 
deschis o ușă largă inițiativei  și capitalului privat. 

                                                 
158Buletinul Oficial nr. 89 din 22/10/1980,  Legea nr.2 din 
22/10/1980, Legea privind dezvoltarea industriei mici. 
159Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 06/02/1990, Decret-lege nr. 
54 din 05/02/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi economice pe baza liberei iniţiative,  art. 1, lit. a. 
160 Ibidem, art. 34. 
161 Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 08/03/1990, Hotărâre nr. 
201 din 03/03/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea 
unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, Anexa 11 
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Liberalizarea prețurilor 
În octombrie 1990, printr-o altă hotărâre de 

guvern162,  s-a trecut la liberalizarea prețurilor în 
paralel cu asigurarea unor măsuri de protecție 

socială.  A fost o hotărâre la fel importantă dacă 
avem în vedere că ea a cuprins o paletă de 
prevederi cu influențe majore pentru viața 
economică și socială  care a urmat. 

Sub pretextul că „prețurile și tarifele se vor 
negocia între agenții economici în funcție de acțiunea 
conjugată a cererii și ofertei, pe baza concurenței libere și 
loiale, fiind interzisă practicarea prețurilor de speculă sau 

monopol”163, guvernul, prin această hotărâre, fără să  
ia în calcul niciun raport dintre cerere și ofertă, la 
comandă, a mărit prețurile, cu procente care, în 
anumite cazuri, au atins cote cuprinse între 200% și 
500%, la cea mai mare parte dintre materiile prime și 
materialele de bază  folosite, în special,  în 
întreprinderile din industria extractivă și  
energetică.164  Automat, toate întreprinderile care au 
înglobat în procesul de producție sau servicii 
                                                 
162 Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 23/10/1990, Hotărâre nr. 
1109 din 18/10/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri 
de protecție socială. 
163 Ibidem,  art. 4. 
164 Ibidem,  anexa nr. 1 
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asemenea materii prime  și materiale au ajuns să 
mărească prețurile la mărfurile livrate pe piață. 

O altă prevedere,  care nu are nimic comun 
cu liberalizarea prețurilor, a fost aceea de stabilire, 
prin hotărâre de guvern, a cursului „în lei al 
dolarului S.U.A., și al rublei transferabile se 
stabilește  la 35 lei”.165 A fost prima mutare în 
jocul liberalizării cursului valutar. În fapt 
„liberalizările”  cursului valutar în anii `90 au 
adus mari profituri pentru cei care se aflau în 
preajma  celor mandatați să „hotărască” asupra 
cursului. Cele mai evidente „liberalizări” au avut  
loc în anii 1991-1992 și au culminat cu „tunurile” 
date la  începutul anului 1997. 

 

Impozitul pe profit 
Noua putere, pentru a fi cât mai pe placul 

populației,  a acordat tot felul de facilități  sau 
reduceri de prețuri la anumite produse și servicii 
care au fost susținute  printr-o serie de  măsuri 
fiscale. Așa s-a întâmplat cu „întreprinderile 
producătoare de energie electrică, cărbune și 

                                                 
165 Ibidem, art. 15 
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minereuri”166  care nu mai aveau „obligația calculării 
și vărsării la buget a impozitului pe beneficiu”167, 

după ce,   într-unul dintre articolele anterioare, 
același act normativ  stabilea că unitățile economice  
de stat „nu mai efectuează vărsăminte din beneficiu 

la bugetul statului”,168  ele fiind obligate să  
plătească  „impozitul pe beneficiu” care se calcula 
în „cote progresive, diferențiate în funcție de 
nivelul rentabilității  unității plătitoare”.169 
În 1991 legislația fiscală a debutat cu folosirea a 
noi termeni fiscali, în locul impozitului pe 
beneficiu a apărut impozitul pe profit,170  profitul 
impozabil  determinându-se „ca diferență între 
veniturile încasate și cheltuielile prevăzute în anexa nr. 
2 la prezenta  lege”.  Aceeași lege   a acordat o serie 
de facilități pentru  cei care înființau o societate 
comercială, stimulându-i, pe diferite perioade, 
prin  scutirea de la plata impozitului pe profit: „ 
Unităţile plătitoare de impozit, înfiinţate începând cu 

                                                 
166 Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 07/05/1992, Hotărâre nr. 
741 din 03/07/1990 privind impozitul pe beneficiu la unităţile 
economice de stat,  art. 2. 
167 Ibidem, 
168 Ibidem, art. 3. 
169 Ibidem, art. 4. 
170 Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 31/01/1991, Lege nr. 12 din 
30/01/1991 privind impozitul pe profit,  art. 2. 



128 
 

Constantin Rotaru 

data aplicării prezentei legi, precum şi cele înfiinţate 
anterior, dar care realizează profit impozabil după data 
aplicării prezentei legi, sunt scutite de impozitul pe 
profit, astfel:  a) unităţile din industrie, agricultură şi 
construcţii, pentru o perioadă de 5 ani de la data 
înfiinţării; b) unităţile din domeniul exploatării şi 
explorării resurselor naturale, al comunicaţiilor şi 
transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data 
înfiinţării; c) unităţile prestatoare de servicii, pentru o 
perioadă de un an de la data înfiinţării; d) unităţile cu 
profil comercial, pentru o perioadă de şase luni de la data 
înfiinţării. ”171   Este important de reținut faptul că 
legiuitorul, din dorința de a face cât mai rapidă 
trecerea  de la societatea socialistă la societatea 
capitalistă, a dezvoltat o politică legislativă 
favorabilă capitalului privat în dauna capitalului 
de stat, facilitățile prezentate mai sus neaplicându-
se și „regiilor autonome şi, societăţilor comerciale cu 
capital integral de stat”.172  

Prin diferența perioadelor de scutire  la 
plată a impozitului pe profit, de la șase luni  
pentru societățile cu profil comercial, la 5 ani 
pentru unitățile din industrie, agricultură și 
construcții, legiuitorul a înțeles să sprijine 

                                                 
171 Ibidem, art. 5. 
172 Ibidem, 
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înființarea societăților cu profil  de producție care 
necesită un efort financiar mult mai mare decât cel 
de  comerț și, totodată, le-a pus într-o lumină mai 
favorabilă față de societățile comerciale cu capital 
de stat.  Trebuie, însă, să reținem  că prin  limita 
maximă a impozitului progresiv practicat, care  
era foarte mare, 77% pentru ceea ce depășea 
955.000.000 lei, impozitarea avea toate 
caracteristicile fiscalității socialiste,  77% fiind o 
cotă care ne amintește de impozitele stabilite la 
începutul anilor `50,  totuși, de neimaginat pentru 
fiscalitatea anilor ‘90. 

După mai multe modificări și completări 
prin care s-a renunțat la impozitul progresiv și s-a 
trecut la  cota unică de impozit pe profit stabilită, 
pentru început,  la 25%173, cotă preluată și în prima 
variantă a Codului Fiscal din 2003, modificată, la 
câteva luni la 19%174  și, din 2004, sub motivația 
asigurării „unui regim fiscal unitar pe parcursul 
întregului an, au în vedere susţinerea întreprinzătorilor 

                                                 
173 Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 27/06/2002, Lege nr. 414 
din 26/06/2002 privind impozitul pe profit,  art. 2 
174 Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 27/08/2004, Ordonanţă 
nr. 83 din 19/08/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal,  art. 17. 



130 
 

Constantin Rotaru 

privaţi şi stimularea liberei iniţiative”175 și, mai 
târziu,  a  corelării  unor dispoziţii din legislaţia 
fiscală, precum şi pentru asigurarea echilibrului 
bugetar necesar încadrării în angajamentele 
asumate de România în ceea ce priveşte nivelul 
veniturilor şi cheltuielilor  s-a ajuns la cota unică 
de impozitare de 16%176. 
 

Impozitul pe circulația mărfurilor 
Impozitul pe circulația mărfurilor (ICM) a 

fost modificat și s-a stabilit ca ICM-ul datorat 
pentru produsele și serviciile livrate și executate 
de toți agenții economici, indiferent de forma de 
proprietate, calculat pe baza cotelor și a notei 
metodologice”177.  În felul acesta, multe produse,  
lucrări executate și servicii prestate, care până 
atunci erau neimpozitate sau erau supuse unor 
cote de impozitare rezonabile, de 3-5%, prin 
această hotărâre, ICM-ul a crescut considerabil, 
așa cum s-a întâmplat, spre exemplu,  cu făina din 

                                                 
175 Monitorul Oficial, Partea I nr. 1281 din 30/12/2004, Ordonanţă 
de urgenţă nr. 138 din 29/12/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
176 Ibidem, art. I 
177 Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 30/11/1991, Hotărâre nr. 
779 din 15/11/1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi 
accizele,  anexa nr. 2 
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cereale și mălai care a înregistrat o creștere de la 
0% (scutită de ICM) la  10%.  Au fost și produse la 
care ICM-ul a scăzut, în unele cazuri cu procente 
foarte mari, așa cum  s-a întâmplat cu o serie de 
mărfuri de lux, printre care,  „pietrele prețioase și 
semiprețioase, bijuterii de orice fel” la care ICM-ul a 
coborât vertiginos tot la 10%178. 

Surprinzător este faptul că  legiuitorul a 
stabilit ca  „pentru produsele din import desfăcute în 
valută, cotele de impozit pe circulația mărfurilor să fie 
reduse cu 50%”179, o măsură care a favorizat 
concurența neloială în competiția cu produsele 
românești, iar prin avantajarea celor care prin 
diferite mijloace dețineau valută, aceasta poate fi 
catalogată ca făcând parte din larga paletă a 
măsurilor fiscale antiromânești. 

În ceea ce privește modul de plată, trebuie 
spus că s-a menținut prevederea ca „impozitul pe 
circulația mărfurilor se datorează din ziua încasării 
contravalorii produsului, lucrărilor executate sau 
serviciilor prestate”180, deci obligativitatea plății 

                                                 
178 Ibidem, anexa nr. 2 
179 Ibidem, 
180 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 244 din 30/11/1991, Hotărâre nr. 
779 din 15/11/1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi 
accizele, art. 9. 
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decurgea, la fel ca până în `89, tot din momentul 
încasării contravalorii actului comercial, dar  s-a 
schimbat  modul de vărsare a acestuia la bugetul 
de stat prin prevederea obligației de a se face  
semi-decadal în termen de 3 zile de la expirarea 
semi-decadei, o măsură generatoare de birocrație.  

Această hotărâre de guvern, la fel ca toată 
legislația după anii `90,  a fost modificată de 
unsprezece ori numai în 1991.   În noiembrie 1991  
au fost aduse corecturi majore cotelor de 
impozitare a circulației mărfurilor, revenindu-se, 
într-o oarecare măsură,  la scutirea de la plată a 
impozitului la: a) produse ale industriei extractive, cu 
excepţia ţiţeiului, gazelor naturale şi sării;  b) energia 
electrică şi termică;  c) produsele agricole;  d) produsele 
de tehnică militară, precum şi produsele livrate la 
rezerva de stat şi rezerva de mobilizare pe perioada cât 
au acest regim; e) medicamente de uz uman şi 
veterinar, aparatură de tehnică medicală;   f) produsele 
livrate şi serviciile prestate la export”181  etc. 

Aproape toate actele normative care au 
reglementat fiscalitatea la începutul anilor `90 au 
lăsat la latitudinea  Ministerului Finanţelor să  
poată „acorda scutiri de la plata impozitului pe 

                                                 
181 Ibidem, art. 3 
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circulaţia mărfurilor la produse prelucrate, livrate la 

export182” sau să stabilească „nivelul subvențiilor”183 
etc., ceea ce a creat numeroase suspiciuni față de 

imparțialitatea funcționarilor din sistem față de 
toți agenții economici, unii afirmând că aceste 
prevederi, folosite cu multă „pricepere” de clientela 
politică, au stat la baza marilor acte de corupție.  
 

Taxa pe valoarea adăugată 
Impozitul pe circulația mărfurilor,  s-a 

aplicat până la introducerea taxei pe valoarea 

adăugată, „un impozit indirect, care se stabilește 
asupra operațiunilor privind transferul proprietății 
bunurilor, precum și asupra celor privind prestările de 
servicii”184. 

 Două sunt marile noutăți ale acestui 
impozit:  „obligația plății taxei pe valoarea adăugată ia 
naștere la data efectuării livrării de bunuri mobile, 
transferului proprietății bunurilor imobiliare și 

                                                 
182 Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 23/10/1990, Hotărâre nr. 
1109 din 18/10/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri 
de protecţie socială,  art. 17 
183 Ibidem, art. 10. 
184 Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 17/08/1992, Ordonanţă 
nr. 3 din 27/07/1992 privind taxa pe valoarea adăugată,  art. 1 
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prestării serviciilor”185 care este „echivalentă cu 
diferența dintre vânzările și cumpărările aceluiași 

stadiu al circuitului economic”186 ceea ce înseamnă 
că, spre deosebire de impozitul pe circulația 

mărfurilor care se stabilea la data încasării 

contravalorii bunurilor și serviciilor,  noul 
impozit, taxa pe valoarea adăugată este  

percepută la data livrării  acestora și stabilirea 
unei cote unice de impozitare a TVA-ului, 18%,187  

în comparație cu fostul ICM care era  diferențiat în 
funcție de natura și importanța economică și 
socială a bunului  sau a serviciului prestat.   

Obligația plății taxei la data efectuării 

livrării a dat naștere la multe discuții și a creat 

foarte multe probleme agenților economici.  A fost 

o prevedere generatoare de blocaj financiar mai 

ales dacă avem în vedere  că ea s-a conjugat  cu 

politica de tergiversare a plăților de către 

instituțiile bugetare 
Cota diferențiată a impozitului pe circulația 

mărfurilor a avut, de-a lungul timpului, un 
caracter stimulativ pentru diferite sectoare 

                                                 
185 Ibidem, art. 10 
186 Ibidem, art. 1 
187 Ibidem, art. 17 
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economice, mai ales pentru cele producătoare a 
bunurilor de larg consum la care s-au aplicat 
procente mici, de 3-5%,  și, în special, pentru 
mărfurile de strictă necesitate care erau scutite.  În 
același timp, prin practicarea unor cote mari și 
foarte mari asupra mărfurilor de lux și  pe viciu,  
și-a asumat rolul de regulator al pieței prin 
atragerea  de venituri suplimentare la bugetul 
statului de la cei care-și permiteau să cumpere 
asemenea mărfuri și, în același timp, a asigurat și o 
pronunțată protecție socială. 

Odată cu aplicarea cotei unice, TVA-ul a 
pierdut  valențele fostului  impozit indirect, având 
în vedere că cei cu venituri mici și foarte mici au 
fost obligați să plătească același preț pentru 
mărfurile de strictă necesitate,  la fel ca cei cu 
venituri foarte mari. În schimb pentru mărfurile 
de lux, cumpărătorilor, de regulă cei cu venituri 
mari și foarte mari, li s-a perceput un preț mult 
mai mic decât cel practicat până atunci. 

Între timp, taxa pe valoarea adăugată a 
suferit numeroase modificări. Printre cele mai 
importante, se numără cele, din 1994, care au 
prevăzut ca  pâinea să fie scutită de TVA,  în timp 
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ce, pentru o serie de bunuri de strictă necesitate a 
fost introdusă o cotă intermediară, „cota redusă 
de 9%, pentru: 1. carne de animale şi păsări domestice, 
inclusiv organe şi măruntaie, vândute în stare 
proaspătă, ca produse şi conserve;  2. peşte şi produse 
din peşte, inclusiv semiconserve şi conserve, exclusiv 
icre;  3. lapte, lapte praf şi produse lactate;   4. uleiuri şi 
grăsimi comestibile;  5. medicamente de uz uman şi 
veterinar, substanţe farmaceutice, plante medicinale, 
aparatură de tehnică medicală şi alte bunuri destinate 
exclusiv utilizării în scopuri medicale, chirurgicale, 
dentare sau veterinare.”188   

În 1998 au apărut noi cote TVA,  „Cota de 

22%  pentru operaţiunile privind livrările de bunuri, 
transferurile imobiliare şi prestările de servicii, din ţară 

şi din import …”189 și „cota redusă de 11% pentru:  

a) carne comestibilă de animale şi păsări domestice, 

inclusiv organe şi măruntaie, vândute în stare 

proaspătă, preparate şi conserve; b) peşte şi produse 

comestibile din peşte, inclusiv semiconserve şi conserve, 

exclusiv icre; c) lapte, lapte praf şi produse lactate 
                                                 
188 Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 16/08/1994, Ordonanţă 
nr. 33 din 05/08/1994 referitoare la perfecţionarea unor reglementări 
privind taxa pe valoarea adăugată,  art. 6. 
189 Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 28/01/1998,   Ordonanţă 
nr. 2 din 20/01/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată,  art. I, pct. 4, lit. A. 
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comestibile; d) uleiuri şi grăsimi comestibile;  e) ouă de 

păsări din specii domestice; f) făină;  g) medicamente de 

uz uman şi veterinar, substanţe farmaceutice, plante 

medicinale, aparatură de tehnică medicală, alte bunuri 

destinate exclusiv utilizării în scopuri medicale, 

chirurgicale, dentare sau veterinare; h) proteze, 

produse ortopedice; i) animale vii din speciile: bovine, 

porcine, ovine şi caprine; j) păsării vii din specii 

domestice; k) uniforme pentru copiii din învăţământul 

preşcolar şi primar; l) articole de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte pentru copii sub un an;  m) transportul în 

comun urban de călători, inclusiv cel care parcurge şi o 

distanţă în afara urbanului; n) lucrări agricole; o) 

îngrăşăminte chimice şi minerale, insecticide, fungicide 

şi erbicide;  p) seminţe, certificate şi tratate fitosanitar, 

de floarea-soarelui, porumb hibrid şi sfeclă de zahăr; r) 

pâine, grâu de consum şi pentru seminţe”190.  După 

numai cinci luni, baza de impozitare a fost 

reașezată și extinsă,  cota de 11% fiind aplicată și 

pentru  produsele „destinate utilizării exclusiv în 
scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare”, 

iar cea de 22% a cuprins și „produsele destinate 
utilizării în scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau 

                                                 
190 Ibidem, art. I, pct. 4, lit. B. 
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veterinare, care pot fi folosite şi în alte scopuri (reactivi, 

mobilier, mijloace de transport, aparate electrice etc.)”.191   

După alți patru ani s-a modificat din nou, 

„cota standard a taxei pe valoarea adăugată” a 

devenit unică și s-a stabilit la 19%192. A fost 

momentul în care  baza de impozitare s-a lărgit și 

a fost eliminată cota redusă. 
„Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost 

profund afectat de criza economică şi financiară, pentru 

realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi cel al 

cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, 

datorită necesităţii implementării unor măsuri de lărgire 

a bazei de impozitare”193,  executivul, în iunie 2010, a 

luat hotărârea să mărească această cotă de 

impozitare a taxei pe valoare adăugată la 24% 
menținându-se măsura de eliminare a cotei reduse. 

 

                                                 
191 Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 08/06/1998, Ordin nr. 963 
din 12/05/1998 pentru aprobarea listei produselor provenite din 
import, scutite de taxa pe valoarea adăugată, şi a listei produselor 
provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe poziţii tarifare 
corespunzătoare Tarifului vamal de import al României,  art.2. 
192 Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 01/06/2003, Lege nr. 345  
din 01/06/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,  art. 20. 
193 Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010, Ordonanţă 
de urgenţă nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-
fiscale 
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Impozitul  
pe veniturile realizate de persoane fizice 

Odată cu trecerea la noua formă de 
organizare socială se observă, cu ușurință, o 
preocupare susținută în privința reglementărilor 
asupra impozitării  profitului, a veniturilor 
salariale sau a taxei pe valoarea adăugată.  
Surprinzător, dar numai aparent surprinzător, 
impozitul pe veniturile populației s-a aplicat, 
timp de  opt ani,  după același act normativ194 
aprobat în urmă cu peste patruzeci de ani, act 
normativ care a suferit foarte puține modificări și 
completări – opt până în 1989 și numai trei(?) între 
1989-1998, dată la care a fost abrogat.  Prin acest 
Decret „erau supuși impozitului pe venit muncitorii, 
funcționarii, oamenii de litere, artă şi știință, liber 
profesioniștii, meseriașii, cărăuşii, comercianții, 
persoanele care realizează venituri în orașe din 
închirierea imobilelor sau a altor bunuri ori din surse 
agricole, proprietarii de mori sau de alte întreprinderi, 
precum şi orice alte persoane care realizează venituri pe 
teritoriul”195 României. Probabil că, datorită 
faptului că el se adresa economiei libere din 
                                                 
194Buletinul Oficial nr. 22 din 11/05/1954, Decret nr. 153 din 
11/05/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei 
195 Ibidem, art.1 
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perioada socialistă, legiuitorul postdecembrist nu 
s-a grăbit să-l modifice, el corespunzând noilor 
orientări politice. Începând cu 1998, impozitul pe 
veniturile populației a fost înlocuit cu impozitul 
pe veniturile realizate de persoanele fizice,196 
schimbare cu profunde nuanțe politice și de 
reformă ale  acestui segment fiscal.    
 

Impozitul pe venit 
La numai doi ani s-a renunțat și la impozitul 

pe veniturile realizate de persoanele fizice și  s-a 
perceput, în continuare, impozitul pe venit,197  un 
impozit mult mai cuprinzător decât precedentul. 
Dacă în actele precedente a apărut, pentru prima 
dată, termenul contribuabil, de această dată, 
legiuitorul îl și definește pe acesta ca fiind un 
„subiect al impozitului pe venit”.198  Totodată,  apar 
și alți termeni care întregesc noua filozofie fiscală, 
cum ar fi: impozitul pe venitul anual global  care  
„reprezintă suma datorată de o persoană fizică pentru 

                                                 
196 Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 29/12/1997, Ordonanţă de 
urgenţă nr. 85 din 23/12/1997 privind impunerea veniturilor realizate 
de persoanele fizice 
197 Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 31/08/1999, Ordonanţă 
nr. 73 din 27/08/1999 privind impozitul pe venit 
198 Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 03/08/2001, Ordonanţă 
nr. 7 din 19/07/2001privind impozitul pe venit 
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veniturile realizate într-un an fiscal, determinată prin 
aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual 
global impozabil”; venitul anual global impozabil  
care „reprezintă suma veniturilor nete realizate din 
activităţi independente, din salarii, din cedarea 
folosinţei bunurilor, precum şi a veniturilor de aceeaşi 
natură realizate din străinătate, obţinute de persoanele 
fizice române, din care se scad pierderile fiscale 
reportate şi deducerile personale”; venitul brut 
aferent fiecărei categorii de venit „cuprinde sumele 
încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură”;  
venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de 
venit  care „reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuielile aferente deductibile”; cheltuielile aferente 
deductibile sunt acele „cheltuieli efectuate în cadrul 
activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului”;  
deducerile personale care „reprezintă o sumă 
neimpozabilă acordată contribuabilului”; creditul 
fiscal extern reprezintă „suma plătită în străinătate 
cu titlu de impozit şi recunoscută în România”  și 
impozitul final  care este „impozitul stabilit asupra 
categoriilor de venituri impuse separat şi care nu se 
includ în venitul anual global impozabil”199.  
 

                                                 
199 Ibidem, art. 1 
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Impozitul pe salarii 
Prin  legea privind impozitul pe fondul  

total de retribuire al unităților socialiste200  s-a 
obținut „eliminarea formelor și metodelor complicate 
de calcul al veniturilor cuvenite oamenilor muncii” și 
s-a stabilit „ca impozitul pe retribuțiile individuale să 
fie desființat, iar retribuțiile tarifare de încadrare să fie 
stabilite, fără impozit, egale cu cele efectiv încasate”.  
În același timp, „adaosurile  la retribuție provenite din 
depășirea normelor de muncă, premiile,  precum și orice 

alte drepturi prevăzute de lege” se calculau, de 
asemenea, „fără impozit”. Toate aceste  măsuri  au 
făcut ca oamenii muncii să aibă „posibilitatea să 
cunoască nemijlocit drepturile bănești pe care trebuie să 
le primească pentru munca prestată și să exercite un 
control direct asupra modului de determinare a 
veniturilor care li se cuvin”.201   

Nu a trecut mult timp, după `89, și a fost 
adoptată noua lege a impozitului pe salarii202 
care, sub pretextul că  salariatul trebuie să știe cât 

                                                 
200Buletinul Oficial nr. 60 din 08/07/1977, Legea nr. 1 din 
30/06/1977  privind impozitul pe fondul total de retribuire al 
unităţilor socialiste de stat 
201 Ibidem, 
202 Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/04/1991, Lege nr. 32 din 
29/03/1991privind impozitul pe salarii 
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este impozitul pe care-l plătește la stat și că, până 
atunci, impozitul pe fondul total de retribuție 
plătit de unitățile socialiste nu asigura transparența 
necesară,  a stabilit  noi jaloane ale politicii fiscale: 
a fost înlocuit termenul de retribuție cu cel de 
salariu;  s-a trecut de la impozitul pe fondul total 

de retribuție la impozitul pe veniturile sub formă  

de salarii și alte drepturi salariale în care au fost 
cuprinse: „a) salariile de orice fel; b) sporurile de orice 

fel;  c) indemnizaţiile de orice fel; d) stimulentele din 
fondul de participare la profituri, recompensele şi 
premiile de orice fel; e) sumele plătite din fondul 
asigurărilor sociale în caz de incapacitate temporară de 

muncă şi de maternitate; f) sumele plătite pentru 
concediul de odihnă; g) orice alte câștiguri primite ca 
plată a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice la 

care sunt angajaţi permanenţi; h) sumele plătite 
salariaţilor sub formă de indexare sau compensare, ca 

urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor”203. Alături de 
acestea au mai intrat în categoria veniturilor 
salariale și „următoarele drepturi băneşti cuvenite 
persoanelor fizice:  a) câștigurile salariaţilor zilieri sau 

temporari; b) onorariile încasate de avocaţi prin 

                                                 
203Ibidem, art. 2 
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barouri; c) sumele realizate de medici şi personalul 

sanitar de la policlinicile cu plată; d) sumele obţinute 

din colaborări de orice natură;  e) onorariile încasate 

din expertize de orice fel”.204  A apărut pentru prima 
dată ajutorul de șomaj sub forma unei „contribuţii 
de 1% datorată de salariaţi pentru fondul de şomaj” 

care  „se calculează asupra salariului de bază”205, dar 
și contribuția pentru asigurările de sănătate.  În 
același timp, a fost păstrată impozitarea progresivă, 
de tip socialist,  cota minimă 6%  și maxima de 
45% pentru toate veniturile mai mari de 25.000 lei.   

În timp, au mai apărut și alte taxe, s-au 
mărit procentele, a fost lărgită baza de impozitare 
prin cuprinderea în cadrul veniturilor salariale și a 
altor sume primite:  „g) orice alte câştiguri, în bani şi 
în natură, primite ca plată a muncii lor, de la 
persoanele fizice sau juridice, după caz, la care sunt 
angajaţi, inclusiv cele acordate în baza contractului 
colectiv de muncă, cu excepţia celor în natură acordate 

personalului casnic angajat; h) sumele plătite 
salariaţilor sub formă de indexare sau compensare, ca 
urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor; i) sumele 
plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, 

                                                 
204Ibidem, art. 4 
205Ibidem, art. 27 
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constituite prin subscripţie publică, din cota de 

participare la profitul net”,206 sunt cuprinse  și 
 „sumele plătite pentru invenţii şi inovaţii”,207  s-a 
dublat contributoriul, același impozit era și este 
plătit, în procente diferite, atât de angajator cât și 
de angajat  etc., dar liniile generale ale politicii 

fiscale privind impozitarea  veniturilor salariale 

au fost stabilite prin această lege. 
Impozitul pe salariu a rămas,  pentru un 

timp, progresiv, dar, odată cu accentuarea 
polarizării sociale, limitele impozabile  au intrat  
într-un proces de apropiere care a sfârșit prin 
unirea minimei cu maxima  ceea ce a dus 

impozitarea prin cota unică, o cotă stabilită la 
nivelul  de 16%. 

 

Contribuția pentru asigurările sociale 
Din  1990, 1 noiembrie, „toţi agenţii economici 

ai căror salariaţi sunt cuprinşi în sistemul asigurărilor 
de stat vor lua în calculul costurilor şi vor plăti o cotă 
unică de 20% drept contribuţie pentru asigurările 
sociale, cu excepţia cazurilor pentru care prin 

                                                 
206 Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 29/06/1993,Republicat,  
Lege nr. 32 (r1) din 29/03/1991 privind impozitul pe salarii,  art. 2. 
207 Ibidem, art. 4 
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prevederile legale în vigoare s-a stabilit o cotă mai 

mare”,208 ceea ce a însemnat, pe de-o parte, o 
unificare a cotelor de asigurări sociale existente 
până la acea dată și, în același timp, la cea mai 
mare parte dintre activități, mărirea acesteia la 
20%. După numai un an și câteva luni, în mai 
1992, s-a trecut la perceperea diferențiată a 
„contribuției pentru asigurările sociale astfel:  - 35% 
asupra câștigului brut realizat de salariaţii încadraţi în 
grupa I de muncă;  - 30% asupra câștigului brut 
realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă;  
- 25% asupra câștigului brut realizat de celelalte 
categorii de salariaţi;   - 15% asupra salariului brut 
primit, dar nu mai puţin decât salariul minim brut pe 
ţară, în cazul personalului casnic angajat de persoane 
fizice pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, 

handicapaţilor şi a copiilor".209  În fond, cu această 
ocazie, s-a făcut o majorare substanțială a 
contribuției asigurărilor sociale de stat. Demn de 
menţionat este că, în 2007,  s-a luat hotărârea ca 

                                                 
208 Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 23/10/1990, Hotărâre nr. 
1109 din 18/10/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri 
de protecţie socială , art. 9 
209 Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 26/05/1992, Lege nr. 49 
din 25/05/1992 pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări din legislaţia de asigurări sociale, art. II 



147 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

CAS-ul să fie plătit «până la un plafon de cinci 
salarii medii. Aşa dar, tot ce depăşea plafonul, era 
scutit de plata CAS, chiar dacă salariatul primea 

un salariu brut de 10.000 de dolari sau euro!»210  În 
acelaşi timp, şi mai surprinzător este faptul că 
«pensiile acestor oameni au fost calculate la 

veniturile umflate cu adaosuri de tot felul»,211 iar 
pentru anumite categorii profesionale, aşa cum 
sunt, spre exemplu, magistraţii, pensiile sunt 
calculate la nivelul «veniturilor umflate cu 
adaosuri de tot felul, încasate în ultima lună».212 

Cota CAS este exagerat de mare «pentru cei 
care plătesc şi este nulă sau cu o valoare 
simbolică pentru cei care se fac doar că plătesc 
impozite şi taxe, dar primesc şi salarii şi pensii 
mari şi mai şi beneficiază şi de Case speciale de 
sănătate, cu toate că «angajatorul» lor (statul) nu 
dă nimic pentru veniturile acestor Case, iar cotele 
date de salariaţii lor, provin tot din buget,  adică 
din ce s-a luat de la alţii.»213  

                                                 
210Dionysius Fota,  Măsuri complexe de stopare a crizei şi soluţii de 
reabilitare a economiei naţionale, Editura Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România,  Bucureşti, 2010,  p. 57 
211 Ibidem,  p. 58. 
212 Ibidem. 
213 Ibidem,  p. 53 
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Se poate spune că «procentul mare la care a 
ajuns CAS în România (Contribuţia de Asigurări 
Sociale), s-a datorat şi unor motive de forţă 
majoră, provocate de faptul că peste 44,58% din 
forţa de muncă existentă în anul 1989 şi plătitoare 
de impozite şi-a pierdut locul de muncă,  în urma 

« reformelor » efectuate după 1989».214  Si atunci, 
de ce au fost închise capacităţile de producţie şi 
de ce toate guvernele postdecembriste şi-au 

impus ca principal indicator de plan reducerea 

locurilor de muncă?  Întrebare retorică! 
 După mai multe acte normative care au 

completat și  modificat o serie de prevederi ale acestei 
legi și, în special, au multiplicat formele de contribuții  
și au indexat cotele de impozitare, în 2000 a fost 
aprobată noua lege privind sistemul public de 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale215 care a 
intrat, și ea, în sarabanda modificărilor și 
completărilor,  de-a lungul celor 10 ani suferind 47 de 
intervenții, cele mai multe în 2008 când, numai într-
un an, au fost emise opt acte normative de modificare 
și completare a legii pensiilor. 
                                                 
214 Ibidem,  p. 58 
215 Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 01/04/2000, Lege nr. 19 
din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale 
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Codul fiscal 
Din dorința de a obține  mai  multă coerență 

și eficiență a impunerii prin asigurarea stabilității 

pe termen lung a sistemului fiscal, în 2003,  a fost 

adoptat Codul fiscal216 care a reglementat printr-

un singur act normativ următoarele impozite și 

taxe: „a) impozitul pe profit;b) impozitul pe venit; 

c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; d)  

impozitul pe veniturile obţinute din România de 

nerezidenţi; e)  impozitul pe reprezentanţe; f)  taxa pe 

valoarea adăugată; g) accizele; h) impozitele şi taxele 

locale”,217  iar, mai târziu, prin OU nr. 117/2010, au 

fost cuprinse și reglementările contribuțiilor 

sociale: „a) contribuţia individuală de asigurări sociale 

şi contribuţia datorată de angajator la bugetul 

asigurărilor sociale de stat; b) contribuţia individuală 

de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia datorată 

de angajator la bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate; c) contribuţia pentru 

concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 

datorată de angajator la bugetul Fondului naţional 

                                                 
216 Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 23/12/2003, Codul Fiscal 
din 22/12/2003 
217 Ibidem, art. 2, pct. 1. 
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unic de asigurări sociale de sănătate; d) contribuţia 

individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 

contribuţia datorată de angajator la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj; e) contribuţia de asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat; f) 

contribuţia la Fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi 

juridice care au calitatea de angajator …”218 

Codul fiscal este un act normativ foarte 

important, el înglobând  peste  patruzeci de legi și 

ordonanțe ale guvernului care reglementau până 

atunci sistemul de impozitare.  Tocmai de aceea, 

legiuitorul a  prevăzut ca orice modificare sau 

completare a acestuia să  se facă  „numai prin lege, 

promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data 

intrării în vigoare a acesteia” și că „orice 

modificare intră în vigoare cu începere din prima 

zi a anului următor celui în care a fost adoptată 

prin lege”219.  Legea a fost foarte clară, dar a fost 

încălcată într-o superbă veselie. 

Din păcate, și codul fiscal, la fel ca 

majoritatea legilor  promulgate după 1989, a intrat 
                                                 
218 Ibidem, art. 2, pct. 2. 
219 Ibidem, art. 4 
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în malaxorul modificărilor și completărilor, ceea 

ce a făcut ca în ultimii opt ani nebunia 

modificărilor şi completărilor codului fiscal să 

ridice numărul actelor normative prin care s-au 

legalizat să se ridice la, până la 5 mai 2011, la 

impresionantul număr de 160 (anexa nr. 2).  

Modificările repetate ale codului fiscal nu 

au fost menite să avem o legislaţie mai clară şi 

favorabilă contribuabililor, din păcate, nici pentru 

bugetul statului, numărul foarte mare al 

contestării acestuia la Curtea Constituţională 

(anexa nr. 4) fiind expresia nemulţumirilor 

generate de acest act normativ. 

Făcând o analiză a modului cum au fost 

aplicate și respectate principiile fiscalității 

prezentate în Codul fiscal unde se arată că: 
„Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se 

bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea 

măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de 

investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, 

asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului 

român şi străin; b) certitudinea impunerii, prin 

elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă 

la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi 
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sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare 

plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege 

sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată 

determina influenţa deciziilor lor de management 

financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea 

fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea 

diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora; d) 

eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe 

termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel 

încât aceste prevederi să nu conducă la efecte 

retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi 

juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data 

adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale 

majore”,220  se poate spune fără nicio reținere că 

aceste principii au rămas la stadiul  declarativ,  în 

condițiile în care, dacă analizăm, cel puțin, ultimul 

punct, eficiența impunerii prin asigurarea 

stabilității pe termen lung a prevederilor Codului 

fiscal. Despre ce eficiență și mai ales despre ce 

stabilitate a legislației, în general, și a Codului 

fiscal, în special, poate fi vorba în condițiile în care 

acesta a fost mereu modificat (anexa nr. 3).  

 

                                                 
220 Ibidem, art. 3. 
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Aparatul fiscal 
Aparatul  fiscal a crescut,  într-un procent 

direct proporțional cu  numărul și întinderea 
actelor normative din domeniu, de peste zece ori. 
Domeniul a devenit, brusc, foarte atractiv, și 
datorită faptului că, încă din 1990,  s-a hotărât ca 
„în vederea cointeresării şi stimulării aparatului fiscal 
în identificarea şi impunerea activităţilor clandestine şi 
a evaziunilor fiscale, se constituie un fond de premiere 
în limita unei cote de 30 la sută din amenzile 
contravenţionale aplicate şi încasate pentru practicarea 
evaziunii şi nerespectarea legislaţiei de impozite şi taxe, 
ce se va utiliza la recompensarea persoanelor care şi-au 
adus o contribuţie însemnată în acest domeniu”,221  
condițiile de acordare a recompenselor fiind lăsate 
la latitudinea direcțiilor financiare județene, ceea 
ce a asigurat un mediu extrem de atractiv/profitabil 
pentru salariații din aceste instituții. 

Eficiența lui, însă, a fost departe de ceea ce 
ar fi trebuit să fie, principalele cauze fiind generate 
de prevederile legislației și, mai ales de lipsa 
responsabilității în aplicarea ei.   
                                                 
221Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 17/05/1990, Hotărâre nr. 
537 din 15/05/1990 privind funcţionarea direcţiilor financiare 
judeţene, Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, 
administraţiilor financiare municipale, ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi a Sectorului agricol Ilfov, precum şi a 
serviciilor sau birourilor financiare orăşeneşti, art. 2 
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Multiplicarea reglementărilor fiscale  
        și  dinamizarea modificărilor lor 

Numărul foarte mare al actelor normative 
adoptate de legiuitor, întinderea lor, a celor mai 
multe, pe foarte multe pagini, ambiguitatea în 
exprimare, încercarea de a reglementa cele mai 
mici amănunte și dinamica extrem de ridicată a 
modificărilor și completărilor acestora creează  
dificultăți majore în înțelegerea și aplicarea lor de 
către contribuabil, dar, din aceleași cauze, și 
organele de control fiscal sunt în mare dificultate 
în activitatea  de urmărire a respectării lor de către 
contribuabili.  S-a ajuns în situația ca atunci când  
contribuabilii se adresează funcționarilor publici 
din instituțiile de specialitate ale Ministerului 
Finanțelor și organelor de control fiscal pentru a 
primi lămuriri cu privire la o anumită 
problematică fiscală, de cele mai multe ori,  pleacă 
așa cum au venit, dacă nu au șansa stârnirii unei 
dezbateri la care să participe mai mulți specialiști.   

Spre contrarietatea managerilor,  guvernanții 
nu au găsit o altă cale de creștere a veniturilor 
statului decât prin „înviorarea și multiplicarea bazei 
materiale a fiscalității” și, în ultimul timp, prin 
„escaladarea impozitelor și taxelor”.222 

                                                 
222 Dinu Marin, Criza reformei. Eu sunt roman?, Editura 
Economică, București, 1999, p. 293 
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Președintele Asociației Naționale a 
Exportatorilor și Importatorilor din Romania 
declara, în noiembrie 2006 că  "Deținem recordul 
european, probabil si cel mondial la biruri plătite de 
agenții economici din România. Dacă la începutul 
anului Ministerul de Finanțe (MF) a inventariat 420 
de taxe, impozite etc., în prezent, vă asigur că acestea 
au depășit această valoare numerică.  Grav este că s-au 
înmulțit taxele care definesc parafiscalitatea (n.r. taxe 
care nu sunt cuprinse in bugetul de stat)".223  

În noiembrie 2007, potrivit unui raport întocmit 
de firma de consultanță PricewaterhouseCoopers 
(PwC) și Banca Mondială, care a analizat 
fiscalitatea din 178 de țări, „România ocupa poziția a 
patra în lume și prima în Uniunea Europeană în 
funcție de numărul taxelor pe care o companie trebuie 
să le plătească pe durata unui an, cu 96 de impozite, 
nivel dublu comparativ cu cel din alte țări europene, 
precum Polonia sau Slovacia.”224   

Numărul taxelor percepute în România era 
mai mare decât în orice alt stat din Uniunea 
Europeană, locul doi fiind ocupat de Polonia, care 
percepea anual circa 40 de taxe, mult sub 
                                                 
223 http://www.zf.ro/zf-24/gandul-numarul-de-taxe-si-impozite-
platite-de-firme-s-a-dublat-2872802/ 
224 http://www.wall-street.ro/articol/Economie/35453/PwC-
Romania-campioana-in-UE-la-platit-taxe-si-impozite.html 
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jumătatea nivelului  din țara noastră. 
Dintre cele 96 de taxe,  60 erau în domeniul 

forței de muncă, într-un an o firma fiind obligată 
să „realizeze câte 12 plăți pentru fiecare din domenii 
precum contribuția la asigurări sociale, contribuția la 
asigurările de sănătate, șomaj.”225  

Același studiu sublinia că, „în ciuda faptului 
că România și Ucraina au adoptat taxa unică de 
impozitare, numărul mare al celorlalte taxe percepute în 
aceste țări reduc beneficiile acestui sistem de impozitare.” 

2007 nu a fost anul de vârf al numărului 
maxim de impozite și taxe   având în vedere că, la 
începutul anului 2010,  țara noastră  „avea  558 de 
taxe și impozite”.226   

Acest număr impresionant de taxe și 
impozite a fost produsul politicilor fiscale 
dezvoltate în cei douăzeci de ani. Una dintre 
măsurile stimulative a fost aceea de înființare a 
nenumărate autorități și instituții descentralizate 
ale statului cărora li s-a acordat  și dreptul de a-și 
stabili singure o serie de taxe cu care și-au 
alimentat propriile fonduri speciale. Evident că,  
într-o asemenea politică de descentralizare și 
liberalizare, mai mult ca sigur, numărul de 558 

                                                 
225 Ibidem 
226 http://www.ecomunitate.ro/Taxe_si_Impozite(15395).html 
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este un număr mic.  Cel mai stimulativ factor al 
înființării de noi taxe și de mărire a celor existente 
l-a reprezentat faptul că fondurile obținute din 
astfel de taxe au fost puse la dispoziția 
ordonatorilor principali de credite, dar și faptul că 
cheltuielile nu au mai fost plafonate. 

În vederea asigurării veniturilor necesare 
acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi 
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere 
şi funcţionare a acestor servicii, autorităţile 
deliberative ale consiliilor locale, județene și 
Consiliului General al Municipiului București au 
fost mandatate să instituie taxe speciale, precum  
și cuantumul acestora, pe care îl stabilesc anual, 
ceea ce a constituit un alt mobil extrem de eficient 
în multiplicarea taxelor locale. Domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele 
speciale, modul de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se 
propun taxele respective sunt cuprinse într-un 
regulament care  face obiectul unei alte hotărâri  a 
autorității deliberative.227 

                                                 
227Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006, Lege nr. 273 
din 29/06/2006 privind finanţele publice locale 
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„Exagerarea cu impozitele și taxele nu este de 
natură să umple bugetul, chiar dacă, pe moment, s-ar 
putea crea această impresie, ci să-l diminueze 

catastrofal în perspectivă”.228  Rezultatul imediat al 
multiplicării impozitelor și taxelor este reflectat de 
înclinația spre sustragerea de la plata lor.  Este un 
adevărat coșmar pentru o firmă să țină evidența și 
să verse la termen impozitele și taxele. După 
epuizarea obligațiilor către bugetul de stat, trebuie 
plătite impozitele și taxele locale, dar și „celelalte 
taxe, al căror număr și denumire încă nu sunt suficient 

de cunoscute”.229  Așa se face că cel mai dinamic 
sector particular, cel al micului comerciant, 
meșteșugar sau prestator de servicii, este în pericol 
să dispară definitiv din peisajul economiei 
noastre,  reacția acestora de a abandona lupta 
pentru supraviețuire și renunțarea la mica lui 
afacere devine tot mai firească. 

Multitudinea obligațiilor fiscale îl determină 
pe contribuabil să se simtă uneori într-un hățiș din 
care nu mai poate ieși. Revista  Fiscalitate . De la 

lege la practică, (ediția a VII-a), în încercarea de a 

                                                 
228Dinu Marin,  Criza reformei. Eu sunt roman?,  Editura 
Economică,  București, 1999,  p. 317 
229Ibidem, p.316 
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răspunde la întrebările pe care și le pun  
contribuabilii  cu privire la obligațiile fiscale pe 
care trebuie să le plătească, la ce termene și care 
este actul normativ care reglementează acele 
obligații,  prezintă un tablou în care sunt 
prezentate 103 obligații fiscale ale persoanelor 
juridice și fizice.230  

Nici  Codul fiscal al anului 2010  nu este 
mai restrictiv în acest sens, el prevăzând, în 
continuare, că „pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 
cuantumul acestora”,231 singura  obligație a acestora  
fiind aceea de a le  încasa „numai de la persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de 
instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 
/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, 

                                                 
230 Lucian Țâțu, Cosmin Șerbănescu, Delia Cataramă, Dan Ștefan, 
Adrian Nica, Emilian Mircescu,  Fiscalitate. De la lege la practică, 
(ediția a VII-a revăzută și actualizată, Editura C.H.Beck, București, 
2010, p. 10-20 
231Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 23/12/2003, Codul Fiscal 
din 22/12/2003, art. 282   
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să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 
acestui tip de serviciu”.232 În plus, „nivelul impozitelor 
și taxelor locale prevăzute ... poate fi majorat cu până la 
20% de consiliile locale, județene și Consiliul General 
al Municipiului București”.233  Cele arătate mai sus, 
coroborate cu rezultatele practice, declarate ca 
nesatisfăcătoare, ale politicilor fiscale sunt rezultatul 
descentralizării exagerate a actului de decizie și a  
lipsei reale de responsabilitate în urmărirea 
modului de cheltuire a bugetelor de venituri. 

 

Principii ale politicii fiscal-bugetare 
Interesantă  este și prevederea/angajament 

prin care s-a stabilit că „Guvernul României va defini 
și va derula politica fiscal-bugetară pe baza următoarelor 
principii:  

 1. Principiul transparenţei în ceea ce 
priveşte stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare şi 
derularea politicii fiscale şi bugetare;   

Guvernul şi autorităţile publice locale au 
obligaţia de a face publice şi de a menţine în dezbatere 
un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare 
ce permit evaluarea modului de implementare a 
politicilor fiscale şi bugetare, rezultatelor acestora şi a 
                                                 
232 Ibidem,  
233 Ibidem, art. 287 
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stării finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale.   
2. Principiul stabilităţii;   
Guvernul are obligaţia de a conduce politica 

fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predicti–
bilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menţinerii 
stabilităţii macroeconomice.  

3. Principiul responsabilităţii fiscale;   
Guvernul are obligaţia de a conduce politica 

fiscal-bugetară în mod prudent şi de a gestiona 
resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile 
fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea 
poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung. Sustenabilitatea 
finanţelor publice presupune ca, pe termen mediu şi 
lung, Guvernul să aibă posibilitatea să gestioneze 
riscuri sau situaţii neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze 
ajustări semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau 
deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de 
vedere economic sau social.   

4. Principiul echităţii; 
Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând 

în calcul impactul financiar potenţial asupra generaţiilor 
viitoare, precum şi impactul asupra dezvoltării economice 
pe termen mediu şi lung.  

5. Principiul eficienţei; 
 Politica fiscal-bugetară a Guvernului va avea la 

bază utilizarea eficientă a resurselor publice limitate, va 
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fi definită pe baza eficienţei economice, iar deciziile de 
alocare a investiţiilor publice, inclusiv cele finanţate 
din fonduri nerambursabile primite de la Uniunea 
Europeană şi alţi donatori, se vor baza inter alia pe 
evaluarea economică, precum şi pe evaluarea capacităţii 
de absorbţie.  

 6. Principiul gestionării eficiente a cheltu–
ielilor de personal plătite din fonduri publice;  

Politica salarială şi a numărului de personal 
aferentă instituţiilor, autorităţilor, entităţilor publice 
şi/sau de utilitate publică trebuie să fie în conformitate 
cu ţintele fiscal-bugetare din strategia fiscal-bugetară, 
cu scopul de a eficientiza gestiunea fondurilor cu 
această destinaţie.”234   

Aceste principii sunt „aplicabile în mod cores–
punzător şi autorităţilor administraţiei publice locale şi, 
respectiv, altor entităţi ale căror bugete fac parte din 
bugetul general consolidat”235.  

Toate aceste principii prevăzute în Legea 
responsabilității fiscal-bugetare236 sunt tot ceea ce a 
găsit guvernul de cuviință că-i trebuie sistemului 
fiscal românesc. Având în vedere că a fost adoptată 

                                                 
234 Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20/04/2010, Lege nr. 69 
din 16/04/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare,  art. 4 
235 Ibidem, art. 4, pct. 2. 
236 Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20/04/2010, Lege nr. 69 
din 16/04/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare  
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la o  dată recentă, nu ne-ar rămâne altceva de făcut 
decât să sperăm că, într-un târziu, așa se va și 
întâmpla. Totuși, câteva remarci se impun: pe de o 
parte, toate principiile, așa cum sunt ele prezentate 
în legea responsabilității fiscale, nu au nimic comun 
cu realitatea, în viața de zi cu zi lucrurile 
întâmplându-se tocmai pe dos, și, pe de altă parte, 
multe dintre principiile fiscalității (egalității în fața 
impozitelor, dar și a egalității prin impozite, 
neretroactivității legii fiscale, al anualității, 
certitudinii, oportunității și necesității, principiul 
politicii economice etc.) sunt omise, atât în 
construcția legislației fiscale, cât și în practica fiscală. 
 Tocmai de aceea, putem afirma că actele 

normative care au stat la baza reglementărilor, dar  

și  faptele, au făcut ca sistemul fiscal de tranziție, 

așa cum a fost gândit și aplicat, să nu aducă 

beneficii economice și sociale societății românești,  

se poate spune că, din contră, dar a participat din 

plin la schimbarea sistemului social.   

Legislația fiscală capitalistă, prin faptul că 

este stufoasă, ambiguă și într-o permanentă 

schimbare, ne îndreptățește să o calificăm ca pe o 

legislație costisitoare,  generatoare de birocrație,  

greu de înțeles, greu de aplicat și de urmărit. 
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Altfel, Mihai Eminescu, în urmă cu peste 130 de 

ani, spunea că: „Pentru încurcarea judecăţii 

profanilor se clădeşte un labirint de cifre şi fraze 

pseudoştiinţifice, fără cap şi fără coadă, în care nu se 

vede esprimată clar nici o idee cumsecade, dar din al 

căror întreg reiese intenţia guvernului vătămătoare 

intereselor Statului”.237 Din păcate, pentru noi, 

Mihai Eminescu este extrem de actual. 

Sistemul fiscal capitalist nu a reușit să-și  

însușească niciunul dintre principiile enunțate mai 

sus  şi, în plus, el are toate atuurile unui sistem 

fiscal clientelar cu efecte majore în accentuarea 

polarizării sociale. Și, toate aceste catalogări sunt 

posibile în contextul practicării, cu predilecție, a 

unor noi forme de fiscalitate, așa cum ar fi 

fiscalitatea interesată și fiscalitatea electorală. 

 
 

 

                                                 

237Mihai Eminescu,  Opere, vol. X, Editura Academiei, Bucureşti, 
pag. 354 
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CARACTERISTICI  ȘI VALENȚE 
ALE FISCALITĂȚII  

SOCIALISTE ȘI CAPITALISTE 

 
 „Mizeria materială și morală a populației,  
destrăbălarea administrației, risipa banului public, 

 cumulul, corupția electorală,  
toate acestea n-au a face, la drept vorbind,  

cu cutări sau cutări principii de guvernământ” 
Mihai  EMINESCU 

  
După ce am făcut o radiografie a fiscalității 
socialiste și de tranziție,  devine interesantă, 
instructivă și, în același timp, necesară ideea  
prezentării  câtorva caracteristici și valențe ale 
fiscalității din aceste  perioade distincte  pe toate 
planurile - economic, social și politic.  

Pentru că avem de-a face cu două abordări 
total diferite, ca să nu spunem opuse, și, pentru a 
înțelege sensul transformărilor făcute ca urmare a 
schimbării sistemului politic, aleg varianta paralelis–
mului în transpunerea  acestor caracteristici și 
valențe . 
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SISTEMUL FISCAL 

SOCIALIST 
SISTEMUL FISCAL 

CAPITALIST 

 
•Legislația fiscală socialistă 

a fost suplă,  simplă, clară în 

exprimare și stabilă. 

 

•Legislația fiscală de 

tranziție este stufoasă, 

ambiguă și într-o 
permanentă schimbare. 

 
•Contribuabilul a avut 
posibilitatea să cunoască 
prevederile legislației fiscale 
și să le respecte, în cunoștință 
de cauză. 

•Contribuabilului îi este 
foarte greu, chiar imposibil, 
să cunoască toate 
prevederile legislației fiscale 
pe care trebuie să le respecte 
 

• Contribuabilul  și-a permis 
să-și planifice activitatea 
financiară pe termen mediu 
și lung. 

•Activitatea  financiară nu 
mai poate fi planificată 
nici pe termen scurt, iar pe 
termen mediu și lung a 
devenit imposibilă. 
 

•Organelor de control 
financiar li s-a luat  șansa de a 
interpreta actele normative, 
după  bunul lor plac, ceea ce a 
limitat foarte mult posibilele 

abuzuri ale acestora. 

•Caracterul stufos, 
ambiguitatea în exprimare, 
dar și dinamica foarte 
ridicată a modificărilor, au 
îngreunat foarte mult 
cunoașterea prevederilor 
legislației fiscale,  atât 
pentru contribuabili, cât și 
pentru organele de control 
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fiscal. Într-un asemenea 
context, organele fiscale își 
pot permite, nu odată, să 
aplice  prevederile 
legislației fiscale în mod 
selectiv. 
 

•Considerându-se că  „este 
mult mai eficient să oprești 
operațiile care nu sunt legale, 
necesare sau oportune înainte de a 
fi efectuate decât să le constați 
ulterior, când deja acestea au 
produs efecte negative în 

economie”238, legiuitorul a 
acordat o importanță deosebită 
laturii preventive a 
controlului financiar.  

Organele de control financiar 
aveau, în primul rând,  sarcini 
de  îndrumare  și, numai după 
aceea, de  control. 

 

•După 1989,  una dintre 
primele măsuri luate de noua 
putere, a fost aceea de a 
abroga actele normative care 
reglementau latura 

preventivă a controlului 

financiar.  Azi, când se simte 
tot mai mult  nevoia unor 
explicații suplimentare 
necesare aplicării corecte a 
prevederilor legislației fiscale, 
contribuabilii sunt lipsiți de 
orice posibilitate de a fi 
îndrumați din partea 
organelor de control. 

•Responsabilizarea 

contribuabililor şi a 
aparatului fiscal, dar și 
descurajarea şi chiar  

eliminarea fraudei fiscale au 

•Legislația fiscală de 
tranziție, cu toate că are o 
întindere foarte mare și se 
vrea atotcuprinzătoare, are, 
de foarte multe ori, prevederi 

                                                 
238 C.  Iuga, op. cit., p. 175 
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fost posibile  și  ca urmare a 
faptului că toate actele 
normative  aveau prevederi 
clare de sancţionare a  
abaterilor de la aplicarea 
normelor fiscale. 

obligatorii pentru 
contribuabili și organele de 
control, dar, la finalul actului 
normativ,   pentru unele 
dintre ele nu sunt prevăzute 
și sancțiuni,  ceea ce-i permite  
organului de control să  
dispună după propria-i 
conștiință, să nu spunem 
interes, asupra măsurilor de 
disciplinare a 
contribuabilului. 
 

•Activitatea organelor de 
control financiar și a 
aparatului fiscal de încasare a 
impozitelor și taxelor a fost 
mult simplificată, ceea ce a 
dus la eficientizarea ei reală. 

•Activitatea organelor de 
control financiar și a 
administrației fiscale a fost 
multiplicată de zeci de ori, 
volumul de muncă al 
acestora este foarte mare și, 
în mare măsură, aproape 
imposibil de acoperit. 
 

•Birocrația  fiscală a fost 
foarte mult redusă.  Cu  toate 
acestea, la timpul respectiv,  
erau multe manifestări de 
nemulțumire, considerându-
se  birocrația destul de 
excesivă.  O vorbă din bătrâni  
spune că „nemulțumitului îi 

•Birocrația fiscală a devenit 
sufocantă.    Interesant e că  
s-a ajuns la o stare de 
conformitate în care 
contribuabilul acceptă 
birocrația fără să mai 
comenteze. 
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ia Dumnezeu darul”,  și l-a 
luat. 
 
•Costurile de funcționare a 
aparatului fiscal au fost la 
limite minime. 

•Cheltuielile  de funcționare 
a administrației fiscale  sunt 
foarte mari. Numai pentru 
stimularea muncii aparatului 
fiscal se cheltuieşte 30% din 

veniturile atrase, suplimentar, 
la bugetul statului. 
 

•Stabilirea obiectivelor fiscal-
bugetare şi derularea politicii 
fiscale şi bugetare au fost 
făcute într-o totală 

transparență. 

 

•Ambiguitatea, caracterul 

stufos al actelor normative 
și, mai ales, modificările și 
completările aduse acestora 
sunt extrem de numeroase, 
la fel ca și opacitatea  
desfășurării actului de 

control, a rezultatelor 
acestora și a stării finanțelor 
publice centrale și, 
respectiv, locale au făcut ca 
politica fiscală și bugetară să 
fie realizată cu multe 
rabaturi  de la principiile 
transparenței. 
 

 •Dinamica mărită a  

schimbărilor legislative nu a 
fost determinată numai de 
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nevoile schimbării sistemului 
politic sau de neștiința clasei 
politice, cât, mai mult, de 
nevoia de a satisface cererile 
venite din partea clientelei 
politice. Întinderea actelor 
normative pe zeci și sute de 
pagini și modificarea lor într-
un ritm alarmant, creează 
posibilitatea ca, în general, cei 
„avizați”, din clientelă, să 
profite. Următoarea cerere, 
următorul „avizat”, 
următoarea modificare .... pot 
încadra fiscalitatea de 
tranziție, cu ușurință, în 
categoria așa-zisei  „fiscalități 
cu dedicație”. 
 

  •Legislația fiscală de 
tranziție este generatoare 
de: birocrație,  costuri 
financiare,  corupție, 
concurență neloială, blocaj 
financiar, criză financiară,  
criză economică. 

 
•Recunoscuta și mult „hulita” 
planificare a întregii activități 

economice și financiare  a 

•Haosul care bântuie 

actualul sistem fiscal 
justifică pe deplin 
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imprimat sistemului fiscal alura 
unui sistem  pragmatic  şi  

responsabil. 

necesitatea planificării atât 
în asigurarea veniturilor cât 
şi în cheltuirea banilor 
publici. 
 

•Bugetele anuale, parte 

integrantă a planurilor 

cincinale, s-au dovedit 
coerente, echilibrate și 

liniare,  capabile să fie 
împlinite fără alte modificări 
sau completări. 

•Planurile cincinale au fost 
aruncate la „coșul de gunoi 
al istoriei” și, automat, 
politica fiscal-bugetară, 

prin lipsa ei de 
predictibilitate, a favorizat 

instabilitatea  

macroeconomică. Probabil 
că acesta este motivul 
pentru care, unii politicieni, 
vor să inventeze „bugetele 

multianuale”. 

 
•Nicio cheltuială nu a fost  
făcută fără a avea asigurată 
finanţarea bugetară. 

•Tot mai multe cheltuieli, 
mai întâi, se fac și după 
aceea li se caută sursa de 
finanțare. 
 

•Nicio investiție nu a fost 
aprobată fără a-i fi asigurate 
sursele de finanțare. 
Fundamentarea investițiilor 
era făcută  pe criterii 
economice și sociale. 

•Înființarea investițiilor se 
face, în special,  pe criterii 
electorale. Ca urmare, mai 
întâi, se aprobă investiția și 
după aceea sunt căutate 
fondurile necesare. 
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 •Profitul reinvestit este 

impozitat. Este o măsură 

antieconomică pentru că 
prin această impozitare se 
diminuează fondurile 
financiare care pot fi alocate 
pentru dezvoltare. 
 

•Sistemul fiscal socialist și-a 

demonstrat eficiența și prin 
faptul că toate investițiile 
începute în acea perioadă au 
fost finalizate și puse în 
funcțiune. Dacă a existat, 
cumva, vreo abatere de la 
această regulă, aceea a fost 
un accident și nu o regulă. 
 

  • Zeci de mii de investiții 
au fost începute și nu  au 
fost  terminate din lipsă de 
fonduri, în timp ce s-au 
alocat bani pentru începerea 
altor investiții. Multe alte 
mii de obiective  au fost 
finalizate și, după aceea, nu 
au mai fost puse în 
funcțiune pentru că s-a 
ajuns la concluzia că nu mai 
sunt necesare.   Investiţiile 
începute şi neterminate sau 
terminate şi abandonate  
aduc mari daune sociale şi 
financiare contribuabililor. 
 

•Toate mărfurile  importate, 
pentru care existau capacități 
de producție acoperitoare 
pentru nevoile  României, 

•Taxele vamale, pentru  cea 
mai mare parte a mărfurilor 
importate și care puteau fi 
asigurate din producția 
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erau supuse taxelor vamale.  
În  acest fel, fiscalitatea 
asigura o reală protecție 

produselor românești și 

producătorilor români. 
 

internă, au fost eliminate.  
În felul acesta, prin 
fiscalitate, s-a creat o reală 
concurență neloială 
produselor românești. 

•Cheltuielile de personal 

plătite din fonduri publice  
au fost gestionate în mod 
responsabil, echitabil și 
eficient. 

•Cheltuielile de personal 
plătite din fonduri publice 
sunt folosite în scopul 
satisfacerii cererilor clientelei 
politice și gestionate în mod 
iresponsabil, inechitabil și 
ineficient. 
 

•Cuantumul impozitelor și 

taxelor au fost stabilite în 
limitele rezonabile ale unui 
grad normal de 

suportabilitate și au fost 
repartizate în mod echitabil  
în sarcina  fiecărui  

contribuabil. 

•Cuantumul impozitelor și 
taxelor favorizează 
contribuabilii cu venituri 
mari și foarte mari și au 
devenit împovărătoare 
pentru contribuabilul 
obișnuit, din ce în ce mai 
sărac. 

•Numărul impozitelor și 
taxelor s-a menținut în limite 
rezonabile, se poate spune, 
chiar, foarte mic. 

•Numărul impozitelor și 
taxelor a fost multiplicat într-
un ritm amețitor, împingând 
România pe primul loc în 
Europa și în primele rânduri 
la nivel mondial, în  ceea ce 
priveşte fiscalitatea excesivă, 
cu urmări catastrofale pentru 
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contribuabili. 
 

•Cea mai mare parte a 
veniturilor atrase la bugetul 
de stat proveneau din 
impozitele directe şi mai 
puţin din impozitele 
indirecte. 

•Impozitele indirecte 
reprezintă sursa  principală  
de venituri la bugetul 
statului, ajungându-se ca în 
anul 2000 să reprezinte peste 
82% din totalul veniturilor 
fiscale ale bugetului de stat, 
în timp ce în 2004 reprezenta  
78%, iar din 2005 n-au mai 
fost evidențiate în mod 
distinct în buget. În ultimii 
ani, taxa pe valoarea 
adăugată reprezintă peste 
60%. Dacă în 2004 TVA-ul 
reprezenta numai 36%,  în 
2011 el reprezintă peste 68%, 

din  totalul veniturilor fiscale 
ale bugetului de stat. 
 

•Având în vedere că grila în 
care se găseau retribuțiile 
tarifare avea limitele minime 
și maxime foarte apropiate, 
raportul fiind de 1/5 – 1/4,5, 
forma de impozitarea 
acestora a fost cota unică. 
 

•După o lungă perioadă în 
care veniturile salariale au 
fost impozitate progresiv, 
diferența fiind dată numai 
de cotele procentuale și de 
modul de calcul, s-a trecut 
la cota unică de impozitare 
 

•Faptul că primele, sporurile •Toate veniturile obținute 
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de orice fel și depășirile de 
plan nu erau impozitate a 
făcut ca, prin fiscalitate, să fie 
stimulată munca. 

de micii contribuabili, 
indiferent de natura lor, 
sunt impozitate, ceea ce 
favorizează practicarea 
„muncii la negru”. 

 
•Pentru veniturile realizate 

de unitățile aparținătoare 

organizațiilor socialiste și 
cooperatiste și pentru cele 

obținute de liber 

profesioniști  se practica 
impozitarea  progresivă. 
Cunoscut fiind că marile 
venituri sunt, de cele mai 
multe ori, rezultatul unor 
conjuncturi economice și 
sociale, s-a considerat că  
impozitul progresiv este cea 
mai echitabilă și morală 
formă de impozitare prin 
faptul că, în acest fel, se 
reîntoarce către marea masă a 
consumatorilor o parte din 
pierderile pricinuite de 
aceiași factori economici, 
sociali sau politici. 
 

•Legislația  fiscală de 
tranziție nu are nicio 
prevedere care să favorizeze 
marea masă a micilor 
contribuabili în lupta pe 
care o duc  pentru a exista 
pe piață.  Toată atenția și-a 
îndreptat-o numai spre clasa 
contribuabililor cu  venituri 
mari și foarte mari. 
Favorizarea acestei categorii 
de contribuabili a impus, în 
timp, eliminarea 

impozitului progresiv din 
teoria și practica sistemului 
fiscal de tranziție. 

• Întreprinderilor de stat, pe •În timp ce profitul social 
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lângă profitul financiar pe 
care trebuia să-l realizeze, 
prin activitatea pe care o 
desfășurau, urmăreau 
obținerea unui important 
profit social. Acesta, de 
regulă, era mult mai mare 

decât profitul financiar. 

nu este specific proprietății 
private, constatăm că acesta 

nu mai reprezintă niciun 
interes pentru noua politică 
economică a perioada de 
tranziție nici în legătură cu 
managementul 
întreprinderilor de stat. 
 

•Impozitul pe circulaţia 

mărfurilor239, prin faptul că 
mărfurile erau supuse unor 
cote diferenţiate de 

impozitare, cuprinse între 0% 
pentru bunurile și serviciile de 
strictă necesitate,  şi, chiar și 
peste 100%, pentru mărfurile 
de lux,  avea un pronunţat 

caracter social.  Produsele 
alimentare, energia, gazele 
naturale, medicamentele, 
cărţile şi rechizitele şcolare sau 
îmbrăcămintea pentru copii  
erau câteva dintre categoriile 
de produse pentru care 
impozitul pe circulaţia 
mărfurilor era de 0 și 3%, 

•Taxa pe valoarea adăugată, 
prin cota unică de 19% și 
ridicată mai apoi la 24%, 
aplicată aproape  tuturor 
mărfurilor și serviciilor  face 
ca veniturile la bugetul 
statului din această 
importantă sursă să fie 
asigurate, în cea mai mare 
parte, din  TVA-ul aplicat 
mărfurilor și serviciilor de 
strictă necesitate, adică, din 
sărăcia celor care-și mai 
permit să mănânce o pâine și 
a celor care beau un pahar cu 
apă, în timp ce, pentru cele 
mai luxoase mașini, arme sau 
blănuri scumpe, 
consumatorul de lux plătește 

                                                 
239Buletinul Oficial nr.1 din 12/01/1955, Decret nr. 509 din 01/01/1954, 

privind impozitul pe circulaţia mărfurilor,   
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maximum 5%, iar mărfurile 
de lux, mărfuri pe care nu şi 
le puteau permite decât 
consumatorii cu venituri 
mari și foarte mari, multe 
dintre  ele fiind importate, 
erau  impozitate cu cote 
dintre cele mai mari, chiar și 
de peste 100%, în funcţie de 
importanţa lor în asigurarea 
unui trai decent pentru 
fiecare cetăţean. 
 

un TVA tot  de 24%. 
Recent,  „victoria” opoziției și 
opoziția încrâncenată a 
guvernanților față de 
inițiativa legislativă a taxei pe 
valoarea adăugată la 5% 
pentru unele produse 
alimentare de strictă 
necesitate, demonstrează, 
fără echivoc, că nici puterea și 
nici opoziția nu vor, cu 
adevărat, să rezolve, prin 
fiscalitate, această problemă 
socială.  O regulă obligatorie 
în formarea bugetului este 
aceea că nu poți renunța, 
unilateral, la o sursă de venit 
fără a o înlocui cu o alta.  
Singura soluție este aceea de 
a  micșora TVA-ul la 
mărfurile și serviciile de 
strictă necesitate și, 
concomitent, să fie mărit la 
mărfurile pe care și le pot 
permite numai contribuabilii 
cu venituri foarte mari. 
 

•Evitarea  blocajului 

financiar prin fiscalitate era 
asigurată, atât prin plata 

•Plata TVA-ului și a 
celorlalte impozite la data 
facturării  și decontarea cu 
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impozitului pe circulaţia 

mărfurilor (ICM), cât și a 
altor impozite la încasarea 
facturilor, dar și prin faptul 
că,  în cazul unui impas 
financiar al unui contribuabil, 
obligațiile față de bugetul 
statului  erau preluate de 
către Banca Naţională. 
Instituţia de credit juca un rol 
dublu: îl ajuta pe debitor să 
treacă peste momentul dificil 
pe care-l traversa  şi, în 
acelaşi timp, asigura  
realizarea liniară a 

veniturilor la bugetul de 
stat. 

 

mari întârzieri sau 
nedecontarea facturilor de 
către instituțiile bugetare ale 
statului  sunt două, foarte 
importante, fapte 

generatoare de blocaj 

financiar. 

 

•Sursa principală de asigurare  
a veniturilor la bugetul de stat 
era reprezentată de impozitele 
și vărsămintele din 
beneficiile unităților 
economice de stat, ele variind 
între 58% în 1977 și 68% în 
1989. 
Impozitele și taxele colectate 
de la populație reprezentau  
cel mult 13%, în anii 1982 și 
1983, și 7%, în anii 1988 și 1989. 

• Impozitele și taxele plătite 
de populație constituie 
principala sursă de venituri 
pentru  bugetul de stat,  în 
timp ce, printr-un 
management ineficient și 
iresponsabil  al  
întreprinderilor de stat și 
printr-o  exploatare  
păguboasă a bogățiilor  
solului și subsolului, 
veniturile proprii obținute 
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din activitatea economică a 
statului sunt foarte mult 
diminuate, astfel încât, s-a 
ajuns  la o inversare a 
raporturilor. 
 

•Cele două capitole ale 
bugetului de stat, venituri și 

cheltuieli,  au fost 

întotdeauna egale. 

•Începând cu anul 1990, la 
capitolul cheltuieli au fost 
prevăzute, întotdeauna, 
valori mai mari decât la 
capitolul  venituri, ceea ce 
a făcut ca, an de an, să se 
înregistreze un important 
deficit bugetar.       

 
•În anii ’80,  în volumul total 
al cheltuielilor bugetului de 
stat erau cuprinse importante 
fonduri de rezervă la 

dispoziția Consiliului de 

Stat, cuprinse între, la 
început, 8% și culminând cu 
17% în 1989. Aceste fonduri 
de rezervă au fost folosite 
pentru plata împrumuturilor 
externe. 
 

 

•Simplitatea sistemului fiscal 
socialist a făcut ca,  în acea 
perioadă, să avem  legi 

• Sistemul fiscal de tranziție 
este un sistem:  ineficient,  
deficitar, birocratic,  
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puține, dar respectate, 

impozite puține  și în 
cuantumuri rezonabile,  dar 

achitate,  contribuabili mulți 
dar responsabili și organe de 

control fiscal  suple dar 
corecte și eficiente. 

 

costisitor,  clientelar,   

corupt. 

•Colectarea taxelor și 
impozitelor,  indiferent de 
cuantumul lor, nu a fost 
niciodată pe placul 
contribuabililor, dar 
menținerea echilibrului între 
exigențele reale pentru 
formarea resurselor și 
posibilitățile reale ale 
populației a făcut ca 
fiscalitatea socialistă  să fie 
suportată mult mai ușor de  
către contribuabili. 
 

•Fiscalitatea excesivă din 
perioada de tranziție, 
devenind o reală povară 
pentru contribuabilul de 
rând, a  favorizat accentuarea  
caracterului antipopular al 
sistemului fiscal 

•Sistemul politic socialist a 
dat dovadă de rigiditate 
atunci când, în anii 80, plata 
creditelor în avans a 
dezechilibrat sistemul 
economic și financiar,  nu a 
înțeles să folosească cea mai 
bună formulă fiscală pentru 
reechilibrare. 
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Caracteristicile și valențele sistemului fiscal, 
arătate mai sus, ne prezintă două sisteme fiscale, nu 
numai diferite, ci, mai mult, se poate spune, într-o 
totală opoziție.   

Care sistem fiscal este mai bun? Un contribu–
abil de rând, probabil, ar  spune, fără nicio reținere, 
că sistemul fiscal socialist, dar dacă i-am întreba pe 
unii dintre marii contribuabili sau pe guvernanţii 
tranziţiei, răspunsul lor, cu siguranţă, va fi favorabil 
sistemului fiscal capitalist.   

Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului 
sunt necesare câteva considerații generale asupra  
fiscalității. 
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CONSIDERAŢII   ASUPRA  
FISCALITĂȚII 

 
„A administra înseamnă a privi bunăstarea populațiunii  
ca pe un lucru încredințat înțelepciunii și vegherii tale” 

Mihai  EMINESCU 
 

Istoria fiscalităţii ne demonstrează că impo–
zitele şi taxele au reprezentat de-a lungul timpului, 
pe de o parte, principala sursă de venituri pentru 
bugetul statului şi, pe de altă parte, o permanentă 
sarcină pentru contribuabili, cu momente 
împovărătoare pentru contribuabilul de rând, dar 
şi cu încercări de relaxare fiscală, din păcate, 
pentru perioade scurte de timp. 

Colectarea taxelor si impozitelor, indiferent de  
cuantumul lor, nu a fost niciodată pe placul 
contribuabililor care au privit fiscalitatea ca pe o 
povară, ca urmare a faptului că ei au fost obligaţi să 
le achite fără a li se oferi posibilitatea de a se bucura, 
întotdeauna, în echivalenţă, de efectele compensației 
în bunuri şi servicii sociale corespunzătoare.  
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Dezbaterile şi polemicile purtate asupra 
fiscalităţii sunt fără sfârşit. Unii repugnă 
impozitarea progresivă, alţii sunt gata să elimine 
pentru totdeauna cota unică de impozitare. Unii 
afirmă fără nicio reţinere că impozitarea 
progresivă este specifică socialiştilor, alţii spun că 
în lumea capitalistă, cota unică este cea mai bună 
formă de impozitare. Unii afirmă că cele mai mari 
venituri sunt atrase la bugetul statului ca urmare a 
folosirii cotei unice ca formă de impozitare, iar 
alţii, din contră,  că impozitul progresiv ar atrage 
venituri mai multe şi mai mari, iar fiscalitatea ar 
deveni mai echitabilă şi mai uşor de suportat. 

Toate afirmaţiile sunt, în oarecare procente şi 
în acelaşi timp,  adevărate şi false, totul depinzând 
de  realitățile economice și sociale, de obiectivele 
alese pentru a fi împlinite și, evident, de „rețeta” 
fiscală aleasă.  

 

Profitul financiar   vs.  profitul social  
Tranziția a debutat printr-o luptă acerbă 

declanșată de susținătorii proprietății private 
împotriva proprietății de stat. Motivul?  Faptul că 
proprietatea privată ar fi mult mai profitabilă 
decât proprietatea de stat.  
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În realitate, profitul nu depinde de forma de 

proprietate ci de modul în care este manageriată 

proprietatea. Toți proprietarii, indiferent de natura 

lor, au obligația ca, printr-o exploatare cât se poate 

de eficientă, să urmărească obținerea celui mai 

mare profit. Deosebirea dintre proprietarul privat 

și proprietarul stat constă în faptul că, în timp ce 

proprietarul privat are numai o singură variantă, 

aceea de a-și propune să obțină cel mai mare 

profit financiar posibil, proprietarul stat, din 

contră,  are obligația să-și  planifice  obținerea unui 

profit financiar moderat, acoperitor, în primul 

rând,  pentru asigurarea dezvoltării în continuare 

a activității, dar, în același timp și în primul rând, 

spre deosebire de proprietarul privat,  proprietarul 

stat  trebuie să urmărească obținerea celui mai 

mare profit social. 

Din păcate, noțiunea de profit social a 

dispărut cu desăvârșire din teoria fiscalității de 

tranziție.  Guvernanții  și analiștii economici și 

politici  nu vorbesc niciodată de profitul social  

obținut în urma unei activități economice de către 

întreprinderile de stat. Oamenii politici, ai 

timpurilor noastre, nici n-au auzit de acest 
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indicator și, oricum, pentru ei, profitul social nu 

reprezintă niciun interes.  Sunt convins că în 

România există economiști de mare valoare care 

știu foarte bine că acolo unde nu există profit 

social, într-o întreprindere de stat, nu există o 

reală dezvoltare, dar, deocamdată, „microfonul” 

nu le aparține. 

Care este argumentul suprem al celor care 
susțin primatul proprietății private ?   Profitul, cu 
cât este mai mare, prin impozitul pe profit, aduce 
venituri  la fel de mari la bugetul statului,  în timp 
ce, profitul social nu ar aduce niciun leu.  În 
același timp, tot ei, susțin cu multă dârzenie cota 

unică de impozitare, în cazul de față, 16%.  În 
urma  unui calcul simplist am fi tentați să le dăm 
dreptate, dar dacă facem o analiză integrată 
putem constata contrariu. De ce?  Pentru că, atunci 
când ne referim la bugetul consolidat al statului, 
avem obligația să luăm în calcul ambele capitole  
ale lui, venituri și cheltuieli, și, în același timp, să 
analizăm toate sursele de venit și toate cheltuielile 
care se fac de la bugetul de stat.  

Care sunt  principalele impozite și taxe pe 
care  trebuie să le achite o unitate economică la 
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bugetul statului ?  Înainte de a se ajunge la profit, 
unitatea economică este obligată să plătească 
impozitul pe salariu (16%), contribuția pentru 

asigurările sociale (38,5%), contribuția pentru 

asigurările sociale de sănătate (10,7%), ajutor de 

șomaj (1%), taxa pe valoarea adăugată (24%) etc. 
și, numai după aceea, impozitul pe profit (16%)  
urmat, la peste un an distanță, de impozitul pe 

dividende (16%). 
Acum, după mai bine de douăzeci de ani de 

tranziție, practica economică ne-a arătat metodele pe 

care le folosește proprietarul privat pentru obținerea 

unui profit cât mai mare.  În afara situațiilor în care 

privatul,  în peste 80% din cazuri, a închis 

activitatea economică sau își asigură profitul prin 

tot felul de practici ilicite ori evazioniste, în celelalte 

situații, profitul s-a mărit prin  mărirea prețurilor, 

mai ales, la bunurile și serviciile în care unitățile 

economice sunt monopoliste sau, prin diferite 

mijloace,  dețin controlul pieței, și, aproape în toate 

cazurile, prin reducerea numărului de salariați, în 

medie, cu peste 70%. 

Ce obligații are statul față de cei care-și 

pierd locul de muncă? Să plătească ajutor de șomaj 
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și diferite ajutoare sociale și, toate aceste cheltuieli, 

le face în condițiile în care nu mai încasează niciun 

fel de impozite de la respectiva unitatea economică 

sau, în situațiile în care unitatea mai funcționează, 

dar cu un număr foarte mic de salariați, chiar dacă 

înregistrează un profit foarte mare, veniturile din 

impozitul  pe profit, de numai 16%, sunt cu mult 

mai mici  decât pierderile pe care le aduc statului 

din diminuările drastice a celorlalte impozite și 

taxe  cumulate cu cheltuielile pe care trebuie să le 

suporte statul cu ajutoarele și asigurările sociale, 

veniturile minime garantate etc., pentru fiecare 

salariat disponibilizat.   

Deci, se poate spune fără nicio reținere că 
profitul social este însoțit, întotdeauna, de venituri 
financiare care, matematic,  în majoritatea 
situațiilor, sunt mult mai mari decât simplul 
impozit pe profitul financiar.  În  asemenea 
condiții,  de ce este atât de mult hulit profitul 
social?  Pentru că, în timp ce de profitul financiar 

se bucură numai acționariatul,  de profitul social, 
fiind cea mai echitabilă formă de profit, 
beneficiază, pe lângă acționariat, și toți contribu–
abilii, indiferent de profesie, categorie socială, 
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avuție patrimonială  sau apartenență politică, 
profitul social neputând fi însușit,  în interes 
personal, de niciun interpus.  

Profitul, indiferent de natura lui,  a generat 
numeroase discuţii.  El, uneori, a fost fetişizat ca 
reprezentând singurul motiv „pentru care oamenii 
sunt dispuşi să depună  efort”.240  În plus, pornind de 
la profit, s-a ajuns să se pună  problema alegerii 
între piață și socialism, considerându-se că „nu 
există o altă soluție de mijloc între cele două sisteme, în 

care prețurile să fie determinate de piață”, sistemului 
socialist atribuindu-i-se îngrijorarea legată de 
faptul că „bunurile  s-ar vinde sub prețul pe care piața 
îl determină”, ceea ce ar face  ca oferta să scadă, „și 
în acest caz piața nu ar mai putea determina ce trebuie 
să se producă și ce nu trebuie, sau pentru cine și cum 

să se producă”241. Așa cum am mai arătat, piața 
există atât în capitalism cât și în socialism, cererea 
și oferta se manifestă în ambele sisteme, singurele 
deosebiri fiind date de natura proprietății și de 

calitatea managementului. 
 

                                                 
240 Alexandru Tașnadi,  Bogdan Tașnadi,  Universul teoriilor 
economice, vol. II, Editura Economică,  București, 2001, p. 30. 
241 Ibidem, p. 31. 
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Cota unică de impozitare vs. impozitul progresiv 
Dezbaterile care au avut loc pe tema aplicării 

impozitului progresiv sau a cotei unice de 
impozitare a veniturilor au căpătat, de fiecare 
dată, o  mare, falsă şi păgubitoare  încărcătură 
ideologică. În fond, stabilirea modului de 
impozitare trebuie să fie făcută numai în funcţie 
de realităţile economice şi sociale existente la un 
moment dat şi de obiectivele  pe care şi le propune 
puterea politică.  

După cum am mai afirmat, impozitul 
progresiv este obligatoriu atunci când avem de a 
face cu o polarizare excesivă a veniturilor, în 
timp ce, cota unică de impozitare este cea mai 
potrivită formulă pentru cazurile în care 
veniturile contribuabililor sunt cuprinse între 
nişte limite, minime şi maxime, foarte apropiate. 

În plus, având în vedere faptul că, de cele 
mai multe ori,  marile venituri sunt rezultatul 
unor conjuncturi economice, sociale și, în special, 
politice,  impozitul progresiv este cea mai 
echitabilă și morală formă de impozitare prin 
faptul că acesta reîntoarce către marea masă a 
consumatorilor o parte din pierderile pricinuite de 
aceiași factori economici, sociali sau politici.   

Argumentele celor care susţin cota unică de 



193 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

impozitare, în condiţiile actuale, sunt foarte uşor de 
demontat.  În general,  ei îşi fac argumentările 
numai din punct de vedere matematic, dar pe 
lângă  acesta, care poate fi demontat foarte uşor, 
mai sunt  şi  alte argumente care ţin de etică, de 
administrare şi de economie, argumente care pot fi 
demonstrate că sunt false. De ce argumentul   
„matematic” este, pur și simplu, mincinos?  Pentru 
că el, în primul rând,  omite costul de oportunitate. 
Adam Smith  spunea că nu ar fi absurd ca bogații 
să contribuie cu niște taxe mai mari la cheltuielile 
publice, pentru că „își permit”, spre deosebire de 
păturile sărace, care își cheltuiesc majoritatea 
banilor pe mâncare.242  „Ideologii” cotei unice, în 
schimb, se agață de tot felul de formulări pentru  a 
oculta ceea ce vor ele să spună: că nimeni nu va 
munci de bună voie dacă salarizarea  este inferioară 
costului de oportunitate al muncii.  Care este 
rezultatul concret al cotei unice de impozitare?  

- România a pierdut și pierde în mod 
constant și continuu capital uman ; 

- antreprenorii găsesc din ce în ce mai greu  
forța de muncă necesară și, mai ales, 

                                                 
242 Adam Smith,  Wealth of Nations, cap. Taxes upon the Rent on 
Houses, disponibil online în diverse ediții. 
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calificată,  pentru a-și dezvolta afacerile ; 
- statul colectează din ce în ce mai puțin 

din consumul generat la baza piramidei ; 
- mediul de afaceri este în derivă, ceea ce 

înseamnă că salariile sunt din ce în ce 
mai mici inclusiv pentru specialiștii care 
au salarii peste medie. 

De obicei, se spune că veniturile sunt mici 
pentru că beneficiarii lor muncesc mai puțin sau/și 
sunt slab calificați, iar cota progresivă nu face alt 
ceva decât să-i „pedepsească” pe cei care sunt 
harnici și cu pricepere și, ca urmare, câștigă mai 
mult.  Problema nu e să „pedepsim” pe cineva ci, 
pur și simplu, să impozităm proporțional egal pe 
toată lumea sau să aplicăm acel principiu 
fundamental al fiscalității, egalitatea prin impozit.  
In condițiile cotei unice, cei care sunt „pedepsiți” 
sunt, de fapt, salariații cu venituri modeste spre 
medii, iar în cadrul agenților economici, companiile 
mici și medii, care sunt supraimpozitați, direct și 
indirect, cu sălbăticie, pentru a compensa  lejeritatea 
cu care sunt impozitate marile averi și marile 
corporații.  Este aceasta o argumentare etică  în 
favoarea aplicării cotei unice de impozitare, în 
condițiile economico-sociale ale României zilelor 
noastre?  Nu. 
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Afirmația că impozitarea  prin cota unică  face 
colectarea mai ușoară decât impozitarea progresivă,  
este contrazisă, pe de o parte, de faptul că în 
condițiile în care,  în cele mai dezvoltate țări din 
lume, inclusiv în Statele Unite, taxarea veniturilor 
și a averilor este progresivă, ea se desfășoară fără 
niciun fel de probleme, iar, pe de altă parte, este 
absurd să mai punem această problemă în 
condițiile în care ne aflăm în epoca informaticii. 
Modul de colectare ține nu de forma de impozitare 
ci de modul de organizare a colectării care, într-
adevăr, este birocratic, dar de  această situație nu se 
face vinovat omul de rând sau micul întreprinzător 
ci clasa de „cumpărători”  autohtoni care a acaparat 
aparatul de stat  și pe care îl folosește exclusiv în 
folosul propriu.  Având în vedere cele arătate, nici 
argumentele de tip administrativ nu sunt valabile 
pentru că practica demonstrează contrariul. 

Ultimul argument pe care îl aduc în discuție 
susținătorii cotei unice, de cele mai multe ori într-
un mod triumfător, este acela că în urma aplicării 
acestei forme de impozitare au crescut încasările la 
bugetul de stat. Într-adevăr, pentru o perioadă 
scurtă, după 2005, s-a înregistrat o creștere a 
veniturilor la buget, dar asta nu a avut nicio 
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legătură cu cota unică, ea fiind rezultatul creșterii 
exponențiale a investițiilor străine directe, însoțită 
de o altă creștere exponențială a remiterilor din 
străinătate de la românii plecați la muncă. Aceștia 
au fost cei doi factori ca au favorizat creșterea 
veniturilor  înregistrate de firme, fapt care a 
condus, implicit, la creșterea numărului locurilor 
de muncă, creșterea salariilor și, ca urmare, 
creșterea consumului.  Din păcate, minunea a ținut 
foarte puțin, iar cota unică, se dovedește clar, nu 
are susținere nici într-o asemenea argumentare 
economică. 

Orice  încercare de a vedea ce a reprezentat 
cota unică pentru România acestor ani, ne-ar 
obliga să tragem, cel puţin, câteva concluzii : 

- pentru angajați: cota unică a aruncat 
povara fiscală asupra marii majorități a 
populației active, căreia i-a luat motivația de a mai 
munci în România. Ca urmare, milioane de 
români au ales să-şi caute un loc de muncă în 
străinătate, cei mai mulți dintre ei acceptând joburi 
precare.  Guvernaţii de tranziţie nu numai că nu 
şi-au pus niciodată problema efectelor dezastruoase 
ale   pierderii capitalului uman al României  care  
va atârna foarte  greu în deceniile viitoare, dar, 
mai mult, inclusiv prin tot felul de măsuri fiscale, 
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au stimulat migrarea acestui important capital 
românesc. 

- pentru antreprenori: cotă unică a afectat 
barbar micile afaceri românești, în general 
subcapitalizate, și a favorizat exclusiv marele, în 
special, capitalul migrator străin de natură 
speculativă.  

- pentru bunăstarea populației în general: 
aruncând povara fiscală în spinarea angajaților 
mici-medii și a antreprenorilor autohtoni, cota 
unică inhibă consumul, ceea ce face ca majoritatea 
covârșitoare a afacerilor să aibă de suferit. Acest 
lucru duce la inhibarea creșterilor salariale 
inclusiv pentru cei mai favorizați dintre salariați. 
De altfel stagnarea salarială din ultimii 3 ani, de 
când economia nu a mai fost „dopată” cu credite, 
este o realitate, salariul mediu nominal fiind în 
scădere netă față de 2008. 

- pentru sănătatea economică a țării: cota 
unică a „premiat” cu adevărat relațiile de muncă 
ineficiente și clientelare.  Statul, pe care cetăţeanul 
de rând nu îl simte niciodată ca fiind al său atunci 
când are o problemă, „statul stăpân”,  statul pe 
care antreprenorii și, în general, toți contribuabilii, 
îl acuză  că este incapabil să le gestioneze 
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impozitele, este același stat  birocratic,  care nu are 
decât o singură preocupare, aceea de colectare a 
impozitelor. Dacă avem în vedere că, într-o  
perioadă în care informatizarea a cuprins toate 
mediile și România  continuă să finanțeze un 
aparat bugetar semnificativ mai mare  decât al 
oricărei alte perioade istorice,  atunci putem 
afirma că și cota unică este un simplu instrument 
de  hrănit  clientela  politică. 

- pentru societate: economiștii onești trebuie 
să facă un calcul al costului social al cotei unice și 
să  ne spună cât ne-a costat, ca societate,  această 
nebunie.  Un aspect mai deosebit  care merită 
subliniat din plin este acela al „copiilor cotei 
unice”. Fundația Soros, într-un studiu  din 
ianuarie 2008, releva faptul că 350.000 de copii din 
România trăiau, în perioada aceea, fără unul 
dintre părinți, plecat la muncă în străinătate.243  O 
impozitare  mai relaxată a salariilor mici ar fi făcut 
mult mai  atractivă piața muncii din România 
pentru cei mai mulți români, constrânși, în lipsa 
impozitării progresive, să-și caute existența aiurea. 
Fără îndoială, fenomenul emigrării tot ar fi existat, 
dar nu la proporțiile catastrofale la care a avut și 
                                                 
243 http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-2258067-
evenimetul-zilei-copilarie-fara-parinti.htm 
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are loc în continuare. Acesta ar fi numai unul 
dintre aspectele costului social al cotei unice, altfel, 
într-o analiză mai elaborată, lista „costurilor” ar fi 
foarte lungă. 

România nu ar  fi ajuns în această situație 
dacă s-ar fi aplicat impozitarea progresivă  care, 
cu siguranță, ar fi adus mult mai multe venituri la 
bugetul statului și, totodată, ar fi favorizat crearea 
de locuri de muncă  și, chiar, o anumită protecție 
pentru capitalul autohton, ca să nu mai vorbim de 
relaxarea fiscală de care s-ar fi bucurat contri–
buabilul de rând. 

Cota unică a favorizat, în schimb, ca 
realitatea zilei de azi  să ne prezinte: o Românie 
dezarticulată, din care o mare parte a capitalului 
uman a fost eliminat, în care firava clasă medie e 
în continuă scădere244 și, mai nou,  în care aparatul 
de stat e ineficient și inegal construit (educația, 
spitalele și poliția, într-un cuvânt,  domenii care țin 
de siguranța națională,  sunt subfinanțate, în timp 
ce funcționărimea de birou și aparatul securistic 

                                                 
244Un raport recent al INS, citat de Mediafax, ne spune că la ora 
actuală mai sunt numai 94.000 de români care câștigau peste 5.000 
de lei brut, adică 2,2% din totalul salariaților: 
http://www.mediafax.ro/social/topul-salariilor-cati-romani-
castiga-peste-1-100-deeuro-brut-pe-luna-8298043 Numărul lor a 
scăzut cu 25.000 față de 2008.  
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de supraveghere se bucură în continuare de 
imunitate și impunitate). În aceste condiții, orice 
discuție despre viitor trebuie să pornească de la 
datele zilei de azi, nu de la datele de ieri. 

Cota unică de 16%, pe lângă faptul că nu 
aduce avantaje decât contribuabililor care 
« plăteau înainte impozite de 40% pe veniturile 
mari şi foarte mari, mai produce şi o diminuare a 
veniturilor bugetului naţional pe care statul o 
recuperează 100%»245  de  la ceilalţi contribuabili, 
prin tot felul de  noi taxe şi impozite sau prin 
majorarea cotelor la cele existente. 

Dacă am prezentat mai detaliat cota unică 
de impunere, despre impozitul progresiv trebuie 
să spunem, fără teama de a greși, că este 
obligatoriu atunci când avem de a face cu o 
polarizare excesivă a veniturilor, neuitând  că  cea 
mai potrivită formulă de impozitare pentru 
cazurile în care veniturile contribuabililor sunt 
cuprinse între nişte limite, minime şi maxime, 
foarte apropiate,  este cota unică de impozitare, 
așa cum s-a întâmplat, spre exemplu, cu 
impozitarea fondului total de retribuție, în 
perioada  fiscalității socialiste.  
                                                 
245 Dionysius  Fota, Măsuri complexe de stopare a crizei şi soluţii 
de reabilitare a economiei naţionale, Editura Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România,  Bucureşti, 2010,  p. 8 
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Singura formă de impozitare care poate pune 
în valoare afirmaţia lui   Adam Smith care se 
referea la faptul că „supușii fiecărui stat să contribuie, 
pe cât posibil, la susținerea statului, în raport cu 
posibilitățile lor respective, adică în raport cu venitul de 
care, sub protecția acelui stat, ei se pot bucura”,246 este 
impozitarea progresivă,  o formă de impozitare 
care atrage venituri la bugetul statului de acolo de 
unde sunt venituri. 

Tocmai de aceea, în actualele condiţii, consider 
că prin înlocuirea cotei unice de impozitare cu 
impozitul progresiv s-ar reuși, printre multe altele 
şi într-o oarecare măsură, umanizarea profitului 
financiar.  

 
Fiscalitate antieconomică 

Taxele vamale, pe lângă faptul că sunt folosite 
în scopul asigurării unei reale protecții a produsului 

indigen, pot reprezenta o importantă sursă de venit 

pentru bugetul de stat.   

În anii regimului socialist au fost înființate 
foarte multe întreprinderi care, în ambiția regimului, 
trebuia să  realizeze toată gama  bunurilor și ser–

                                                 
246Adam  Smith, Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi 
cauzelor ei, vol. II, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1965,  p. 242. 
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viciilor de care are nevoie o societate.  Capacitatea 
de producție a întreprinderilor, din multe sectoare 
de activitate,  acoperea cu prisosință necesarul de 
bunuri pentru piața românească și, în plus, asigura 
un important export al acestora. În vederea 
limitării importurilor și a protejării produselor 
românești, mărfurilor importate, pentru care  
existau în România întreprinderi producătoare, le 
erau aplicate  însemnate taxe vamale.   

Descurajarea importurilor, dar și asigurarea 
de venituri la bugetul statului au fost valențele pe 
care le-a urmărit fiscalitatea socialistă prin 
aplicarea taxelor vamale. 

Cum a reacționat fiscalitatea de tranziție? 
A anulat taxele vamale la aproape toate 

mărfurile importate pentru care existau capacități de 
producție în țară.  Se poate afirma că taxele vamale 
au fost anulate ca urmare a acordurilor  și tratatelor 
încheiate cu Uniunea Europeană, dar noi suntem în 
uniune din 2007, în timp ce, taxele vamale au fost 
anulate din anii `90. 

Rezultatul?  Piața românească a fost inundată 
de mărfurile străine. Întreprinderile românești, 
nemaiavând piață de desfacere, și-au redus 
activitatea până a fi, marea lor majoritate, închise.   
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Consecințe? Peste 7 milioane de locuri de 
muncă au fost desființate și, automat, impresio–
nantele  venituri ale bugetului consolidat al statului 
asigurat din impozitele și taxele aferente veniturilor 
salariale, din TVA și din impozitul aplicat profitului 
generat de activitățile productive au dispărut peste 
noapte. Și, în plus, statul a fost obligat să  cheltuiască 
sume, la fel de mari, în vederea  asigurării protecției 
sociale pentru muncitorii și specialiștii disponibili–
zați. Toate astea în condițiile în care nu s-a mai 
încasat niciun leu din taxele vamale. 

Așa s-a întâmplat  cu întreprinderile textile, de 
confecții, chimice, construcții de mașini, de celuloză 
și hârtie, de prelucrare și industrializare a produ–
selor agricole  și cu multe, multe altele.  

Orice producător care se respectă urmărește să 
acapareze cât mai mult din piața  indigenă și, dacă 
se poate, să câștige o parte însemnată și din piețele 
externe. Dacă poate fi înțeleasă pierderea piețelor 
externe din cauza concurenței foarte dure, 
abandonarea pieței interne și adoptarea unei 
legislații fiscale prin care să fie stimulată concu–
rența neloială, defavorabilă bunurilor și serviciilor 
indigene, este greu de înțeles. În acest caz avem de-a 
face cu o fiscalitate antieconomică, o fiscalitate cu 
accentuate exprimări împotriva interesului național.   
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La sfârșitul unei perioade, aparent bune, din 
istoria economică a României, micii întreprinzători 
au fost obligaţi să ia cunoştinţă cu o nouă formă 
de impozitare,  cu impozitul forfetar: o taxă, tot 
aparent, benignă, un impozit care s-a dovedit 
nimicitor pentru sute de mii de antreprenori care 
au găsit că este mai benefic pentru ei să închidă 
activităţile economice pe care le  desfăşurau decât 
să plătească un impozit inventat, nefundamentat 
economic şi, în orice alte condiţii, nedatorat.247  
Mulţi dintre aceşti întreprinzători au renunțat la 
activitatea antreprenorială și la istoricul acumulat 
până atunci (atât de necesar, de exemplu, în relația 
cu băncile sau la accesarea de fonduri europene) şi 
au plecat în lume pentru a-şi căuta un loc de 
muncă,  implicit, o sursă de venit pentru el şi 
pentru familia lui. A fost o măsură fiscală 
aberantă la care, până la urmă,  s-a renunţat,  dar, 
din păcate, s-a renunţat numai după ce şi-a făcut 
efectul dezastruos. O măsură fiscală antieconomică 
şi antiromânească, dacă avem în vedere că prin 
acest act  au fost eliminaţi de pe piaţa românească  
numai  agenţii economici cu capital autohton. 

                                                 
247 Pentru evoluția radierilor și suspendărilor voluntare de firme 
din perioada 2009-2010, vezi arhiva de comunicate de presă a 
ONRC (http://www.onrc.ro/romana/presa.php ) 
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Astfel, prin acte normative fiscale, care au dus 
la închiderea întreprinderilor românești și la 
disponibilizarea a milioane de salariați,  au fost 
închise robinetele mai multor surse de venituri ale 
bugetului consolidat al statului și, în același timp, 
au fost deschise la fel de multe robinete prin care 
statul este obligat să finanțeze o serie de cheltuieli. 

 

Bugetul de stat, oglindă a politicilor fiscale 
O analiză a bugetului de stat pe anul 2011248 ne 

oferă, așa cum este normal,  oglinda perfectă a 
politicilor fiscale promovate de actuala putere.  

De această dată, nu vom face decât o simplă 
trecere în revistă a câtorva indicatori care sunt 
extrem de sugestivi în ceea ce privește fiscalitatea de 
tranziție.   Ce constatăm? 

1. Bugetul de stat prevede  venituri în sumă 
de 80.802,1 milioane lei și cheltuieli în sumă de 
108.481,9 milioane lei, cu un deficit bugetar de 
27.679,8 milioane lei, adică, 34,3% din total 
venituri și  37% din veniturile curente, 74.852.350 

mii lei.  Este al douăzecișiunu-lea an fiscal în care, 
                                                 
248Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 28/12/2010, Legea  nr. 286 
din 28/12/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, 
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consecutiv, bugetul de stat a înregistrat deficit 
bugetar, deficit care se menține pe un trend 
crescător. 

2. Impozitele directe în sumă de  15.784.675 

mii lei, reprezintă  numai 23,34% din totalul 
veniturilor fiscale, 67.619.696 mii lei, ceea  ce 
înseamnă că cea mai mare parte a veniturilor la 
bugetul statului este asigurat din impozitele 

indirecte, adică, 76,66%. Subimpozitarea  veniturilor 
și capitalului și supraimpozitarea consumului  
contribuie substanțial la polarizare socială excesivă.  

3. Impozitul pe profit de la băncile 

comerciale, 330.200 mii lei, reprezintă numai  
3,34%  din totalul impozitului pe profit, 9.882.785 

mii lei. Impozitul pe profit fiind de numai  
14,61%, demonstrează, fără drept de tăgadă, că  
economia națională este destul de precară,  dar  
faptul că toate băncile care-și desfășoară 
activitatea în România contribuie la bugetul 
statului numai cu 330,2 milioane lei (mult mai 
puțin decât suma pe care a plătit-o BCR, de una 
singură, în anul de dinaintea privatizării) ne face 
să tragem concluzia că, prin tot felul de inginerii 
financiare, profitul  băncilor din România se 

scurge în afara granițelor țării. 
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4. Impozitul pe profit obţinut din activităţi 
comerciale ilicite ori din nerespectarea Legii 
privind protecţia consumatorului, 190 mii lei, 
este insignifiant. În aceste condiții, prima 
concluzie ar fi aceea că în România toți agenții 
economici, contribuabilii, înțeleg să respecte legea 
și, în consecință, multe dintre instituțiile statului 
care  veghează la respectarea ei nu-și mai justifică 
existența, mai ales că,  cheltuielile efectuate cu 
finanțarea lor sunt mult mai mari decât încasările 
pe care le fac la bugetul statului.  

5. Impozitul pe venitul reprezentanţelor din 
România ale societăţilor comerciale şi organiza–
ţiilor economice străine  6.460  mii lei. Marea 
majoritate a unităților economice privatizate sunt 
străine. În mod natural, ar trebuie ca, o parte 
dintre ele, sa fie reprezentanțe ale societăților și 
organizațiilor economice străine.  După impozitul 
plătit, ori reprezentanțele acestea sunt falimentare 
ori numărul acestora este foarte mic.  

6.  Impozitul pe venit, profit şi câştiguri din 
capital de la persoane fizice, 5.079.056 mii lei, 
este foarte mare în comparație cu impozitul pe 
venit, profit şi câştiguri din capital de la 
persoane juridice,  10.703.595 mii lei. 
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7. Impozit pe venituri din salarii, 13.384.156 

lei. Cu toate că numărul salariaților a scăzut sub 
40% din totalul populației active și veniturile 
salariale au fost diminuate prin măsuri 
administrative, impozitul pe salarii reprezintă  
19,79%  din totalul veniturilor fiscale, un procent 
apreciabil. 

8. Impozitul pe venituri din pensii,  1.100.000 

mii lei, este un venit considerabil pentru bugetul de 
stat care, coroborat cu diminuarea drastică a multor 

drepturi sociale de care se bucurau pensionarii, 
contribuția acestora la consolidarea bugetului de stat 
este foarte importantă. 

9.  Impozit pe veniturile obţinute din 

jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani 

şi/sau natură, în sumă de 124.949 mii lei.  Dacă 
luăm în calcul febra și dimensiunile răspândirii 
jocurilor de noroc, 124.949 mii lei este foarte puțin.   

10. Impozitul pe venituri din valorificarea 

drepturilor de proprietate intelectuală, 94.404 mii 

lei, o  sumă importantă care demonstrează că de 
impunerea drepturilor de proprietate intelectuală 
nu scapă niciun autor. 

11. Impozitul pe venituri din activităţi 

agricole   este în sumă de 4.056 mii lei. Având în 
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vedere că acest sector de activitate nu se bucură de 
facilități fiscale, impunerea făcându-se la fel ca în 
orice domeniu de activitate, sumele încasate  din 
impozitarea lor reflectă adevărata stare, falimentară, 
a agriculturii românești; pământul, într-un procent 
de peste 60%, este nelucrat, iar produsele agricole 
nu mai sunt nici prelucrate și nici valorificate pe 
piață decât într-un procent foarte mic.  O singură 
concluzie, avem de-a face cu o agricultură de 

subzistență. 

12. Impozit pe onorariul avocaților şi 

notarilor publici, 2.543 mii lei. Într-o lume în care 
judecătoriile și tribunalele sunt asaltate cu tot felul 
de dosare și în care nu poți face nici-o tranzacție s-
au nu poți primi o hârtie oficială fără să treci pe la 
notar,  bugetul de stat să încaseze numai atât?  E 
necesar un control financiar urgent. 

13. Taxa pe valoarea adăugată, 46.231.100 

mii lei. Foarte mult! 68,37% din totalul veniturilor 
fiscale. Este o taxă plătită, în mod egal,  de fiecare 
consumator. Cota unică a TVA-ului contribuie la 
polarizarea socială. 

14. Impozit pe ţiţeiul din producţia internă 

şi gazele naturale, 18.533 mii lei.  Foarte puțin!  
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După știința consumatorilor, prețurile la țiței și 
gaze naturale sunt foarte de mari, iar impozitul ar 
trebui să fie pe măsură. Cantitățile țițeiului și 
gazelor naturale extrase din producția internă sunt 
destul de mari. Cine face extracția țițeiului și a 
gazelor naturale? Pentru cine lucrează ei?  Poate 
că acolo ar trebui căutat răspunsul, altfel, 18.533 
mii lei, adică 0,027%,  nu reprezintă nimic pentru 
bugetul statului. 

15. Accize, 17.363.100 mii lei, 25,68% din 
totalul veniturilor fiscale.  

16. Impozit pe comerţul exterior şi 

tranzacţiile internaţionale/ Venituri încadrate în 
resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene,  

614.000 mii lei, din care,  taxe vamale, 607.910 mii 

lei și contribuţii în sectorul zahărului,  6.090 mii 

lei. E clar, taxele vamale nu mai sunt la dispoziția 
României.  Sunt foarte mici și, în plus, ele merg la 
bugetul uniunii europene. 

17. Vărsăminte din profitul net al regiilor 

autonome, societăţilor şi companiilor naţionale,  

118.349 mii lei. Se vorbește foarte mult de 
nerentabilitatea întreprinderilor de stat. Cifrele 
confirmă această apreciere.  Profitul acestora este 
foarte mic. E nevoie de un altfel de management. 
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18. Venituri din cercetare,  3 mii lei. 
Incredibil!  Cei mai buni specialiști ai României să 
producă numai 3 mii lei? Aceste venituri  pot 
justifica politica de restrângere a activității de 
cercetare. Cu toate acestea, cunoscând importanța 
cercetării și valoarea cercetătorilor și specialiștilor 
români, nu trebuie acceptată restrângerea activității 
ci o schimbare radicală a managementului în 
cercetare.   

19. Impozitul pe veniturile din economii 

sub formă de dobânzi realizate în Belgia, 
Luxemburg şi Austria de persoane fizice române 
rezidente fiscal în România, în sumă de 11.132 

mii lei,  este  necesar a fi analizat cu multă atenție.  
20. Sumele virate pentru sponsorizarea 

entităţilor non-profit sunt de 51.535 mii lei. 

Având în vedere că niciun sfert din aceste sume 
nu ajung la entitățile non-profit, restul, peste 75%, 

sub o formă sau alta, reîntorcându-se la „sponsor”,  

această facilitate fiscală nu reprezintă altceva decât 

o formă  de „legalizare” a  evaziunii fiscale care a 
fost luată la presiunea marilor contribuabili, ei 

fiind, în fapt, adevărații profitori.  În mod normal, 

dacă cineva dorește să facă un act de caritate, e 
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foarte bine, dar să-l facă pe banii lui și nu pe banii 

statului. Ca urmare, trebuie modificată legea 
sponsorizării în sensul renunțării la aceste facilități  

și, în plus, trebuie să se renunțe și la acea 

prevedere prin care, la începutul anului, salariații, 

printr-o declarație, pot ceda, unei entități non-
profit, 2% din impozitul pe salariul aferent 

anului precedent. In schimbul acestei prevederi, 

legiuitorul ar putea reduce impozitul pe salariu 

de la 16% la 14%.  Astfel, pe de o parte,  fiecare 

salariat ar profita de această prevedere și, pe de 

altă parte,  s-ar renunța la o prevedere legislativă  
cu un  pronunțat caracter de evazionist şi cu efecte 

evidente de polarizare socială.  

21. Majorări de întârziere pentru venituri 

nevărsate la termen,  130 mii lei. Pentru orice zi 
întârziată la plata impozitelor și taxelor se plătesc 
majorări. Faptul că, într-un an, se strâng la bugetul 
statului numai 130 mii lei din aceste majorări ne 
poate crea impresia că românii sunt niște 
contribuabili foarte conștiincioși  și buni platnici.  
Informațiile transpărute din presă nu ne 
încurajează deloc într-o asemenea direcție. Sunt 
știri care ne anunță că sunt unii dintre marii agenți 
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economici care, pentru întârzierile la plata 
impozitelor, ar trebui să plătească, de unul singur, 
câte 130 mii lei majorări. 

Sunt numai câțiva indicatori care ne fac să 
înțelegem că sunt multe prevederi fiscale  prin 
care este descurajată activitatea economică, altele,  
care  stimulează concurența neloială în paguba 

mărfurilor și serviciilor românești, favorizează 

polarizarea socială, blocajul financiar sau 
evaziunea fiscală etc., etc. 

Subvențiile de stat,  prin modul  cum sunt 
acordate, în mare parte,  nu numai că nu-și ating 
scopul pentru care sunt acordate.  Spre exemplu, în 
agricultură unde, numai într-un singur an, 2011, 
sunt planificate a fi acordate 2.084.000 mii lei, ar 
trebui ca, la sfârșitul lui, să avem mai multe produse 
agricole românești pe piață, să avem mai mulți 
producători agricoli și, aceștia, să aibă posibilități 
mai mari pentru a produce mai mult, mai ușor  și 
mai bine, să aibă posibilitatea de a-și comercializa 
produsele agricole  și, în consecință, de a-și asigura 
un trai mai bun. În plus,  mai sunt și proiectele cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile 

unde, pentru 2011, sunt prevăzute fonduri în 
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sumă de 2.078.184 mii lei  care ar putea să facă din 
agricultură un sector foarte important pentru 
economia națională.  

Ce s-a întâmplat cu subvențiile acordate de-a 
lungul timpului?  În loc să fie acordată pe unitatea 
de produs valorificat pe piață, pentru a stimula 
producția, au fost acordate pe unitatea de 
suprafață, ceea ce a făcut să stimuleze nemunca și 
să lase suprafețe foarte mari de teren arabil  
nemuncit. Nici fondurile nerambursabile,  așa cum 
sunt acordate, nu-și ating scopul propus, atât 
pentru faptul că, de cele mai multe ori, sunt 
acordate pe alte considerente decât cele legale, dar 
și pentru că investițiile ar trebui să fie făcute în 
baza unei strategii integrate, dezvoltarea durabilă 
neputându-se face pe  bucăți. 

Atât subvențiile cât și fondurile nerambur–
sabile, care ar putea fi cuprinse în grupa acțiunilor 
benefice pentru dezvoltare, din păcate, ca urmare 
a modului cum a fost gândită acordarea și 
utilizarea lor, ajung să aibă o importantă 
contribuție la  accentuarea polarizării sociale  în 
mediul rural, și asta, cu folosirea banilor publici. 
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Fiscalitatea și culoarea ei politică 
Ştiinţa, în toate domeniile, a marcat progrese 

inimaginabile. Cu toate acestea, în cea mai mare 
parte a fiscalității mondiale, nu numai naţională, 
având în vedere insatisfacțiile legate de acest 
domeniu, ne face să afirmăm, cel puțin la prima 
vedere, că, până acum,  nu s-a găsit cea mai bună 
formulă fiscală care să dea satisfacţie, în acelaşi 
timp, atât contribuabililor, cât şi bugetului de stat. 

Este fiscalitatea o știință atât de complicată 
încât nu poate fi descifrată? 

Are fiscalitatea tot atât de multe necunoscute 
câte, încă, mai are cancerul? 

Chiar nu există soluţia fiscală prin care să fie 
evitată fiscalitatea generatoare de birocraţie, 
corupţie, pierderi, blocaje financiare, criză 
economică şi socială, într-un cuvânt, generatoare 
de suferinţă? 

Sunt numai câteva întrebări pe care, vrând 
nevrând, şi le pun  contribuabilii. 

Eu afirm, cu toată certitudinea, că fiscalitatea 
este o ştiinţă ale cărei taine au fost descifrate cu 
prisosinţă de economiştii şi finanţiştii de mare 
valoare ai României şi ai lumii. Ei au descoperit 
toate formele de impunere şi principiile care 
trebuie să stea la baza politicilor fiscale. Există 
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economiști și finanțiști de mare valoare, există și 
teorii și practici fiscale câștigătoare.   

Dacă este aşa, automat, apar întrebări de 
genul: Ce se întâmplă? 

 De ce continuă fiscalitatea să fie o povară 
pentru contribuabilul de rând?  

Pentru a înțelege mai bine secretele lumii 
fiscale am să iau exemple din alte domenii total 
diferite: croitoria și medicina. 

Două costume făcute din aceleași materiale și 
după același model pot crea beneficiarului  multă 
plăcere și satisfacție sau,  din contră, multă 
neplăcere și insatisfacție. Primul, pentru că a fost 
bine croit, respectând mărimile modelului şi 
pretenţiile clientului, iar celălalt, pentru că nu s-a 
ales culoarea potrivită, modelul este greşit sau a 
fost prost croit; ori este prea strâmt, ori este prea 
mare, a fost făcut  după mărimile altcuiva sau, pur 
şi simplu, au fost ignorate cererile și 
caracteristicile clientului.  

De aici, se poate trage concluzia că, degeaba 
avem la dispoziție cele mai bune stofe din lume, 
dacă nu le dăm pe mâna celor  mai pricepuți 
croitori, riscăm să trăim cele mai neplăcute 
momente atunci când constatăm că hainele făcute 
din ele  nu ni se potrivesc deloc. Sau, același 
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costum cu care  unui individ îi stă foarte bine, 
altuia, pentru că are alte mărimi, altă culoare sau 
alte trăsături,  nu i se potrivește deloc.  

În medicină, putem afirma că,  în urma a 
numeroase și îndelungate cercetări, specialiștii  au 
realizat medicamente salvatoare pentru aproape 
toate bolile, dar, este cunoscut faptul că, pentru ca 
medicamentele să-și facă simțite efectele 
binefăcătoare, mai e nevoie şi de un medic.  De ce?   
În afara medicamentelor,  pentru a fi tratată o 
boală, medicul specialist trebuie să facă o 
diagnosticare corectă și să prescrie cel mai adecvat 
tratament.  Și, atenție! Tratamentul prescris se 
stabileşte, întotdeauna, atât în funcție de boala 
diagnosticată, cât și de datele personale ale 
pacientului, având în vedere faptul că același 
medicament, aplicat pentru aceeași boală,  pentru 
un pacient poate fi salvator, în timp ce, pentru 
un altul, poate fi fatal.    

Cele două exemple sunt sugestive şi  pentru 
fiscalitate,  lucrurile fiind, se poate constata cu 
multă uşurinţă, extrem de asemănătoare.  
Economiștii ne-au pus la dispoziție toate datele 
necesare pentru  o fiscalitate din care să câștige 
atât  statul, cât și contribuabilul, dar,  în timp ce 
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pentru haine avem nevoie de croitori buni şi 
pentru sănătate avem nevoie de medici foarte 
buni, „croitorii” și „medicii” fiscalității sunt 
reprezentați de politicienii care se află la putere.   
Pentru că puterea politică, îndrituită să hotărască 
asupra alegerii formulei fiscale, în general,  nu are 
cum să greşească, nu ne mai rămâne decât să 
aflăm, atât identitatea și apartenența celor pentru 
care „croiesc” sau  „prescriu rețetele” fiscale, cât, 
mai ales, ceea ce-și doresc să obțină în urma 
aplicării acestora.  

În principiu, fiscalitatea nu are culoare 
politică, în schimb, fiecare clasă politică aflată la 
putere  face politica fiscală pe care și-o doreşte. 

Cea mai bună formulă fiscală rezultă din 
nevoia de rezolvare a problemelor comunităţii sau 
societăţii care să se reflecte în creșterea continuă a 
nivelului de trai al fiecărui contribuabil, iar 
construcţia ei trebuie să se facă numai cu 
respectarea şi aplicarea tuturor principiilor 
fiscalităţii. 

De cele mai multe ori, însă, constatăm că, 
peste tot și întotdeauna, acolo unde fiscalitatea 
creează nemulțumiri, acestea sunt generate de 
faptul că lumea politică este purtătoare de interese  
care nu concordă cu interesele maselor largi de 
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contribuabili. Interesele meschine şi egoiste, care 
frizează ilicitul, reprezintă motivele care-i forțează 
pe politicieni să  aleagă numai acea formulă fiscală 
care le asigură sporirea veniturilor personale.  
Pentru ei, contribuabilul nu constituie decât o 
sursă nesecată care le alimentează aceste venituri. 

Pornind de la aceste idei, consider că, pentru 
o schimbare  în bine  a vieții economice și sociale, 
România are nevoie de o altfel de fiscalitate, o 
fiscalitate care să satisfacă interesele fiecărui 
contribuabil. 

 

Fiscalitate  electorală 
 Impozitele şi taxele de-a lungul tranziţiei şi, 
mai ales,  în campaniile electorale, s-au diminuat, 
dacă nu chiar anulat,  iar  facilităţile fiscale  s-au 
acordat, de cele mai multe ori, în funcţie de 
apartenenţa politică a contribuabilului, fiscalitatea 
dovedindu-se extrem de sensibilă  la cererile 
electorale adresate reprezentanţilor puterii 
executive. Un exemplu grăitor în acest sens îl 
reprezintă afirmaţiile pe care preşedintele ţării  le-a 
făcut în perioada de pregătire a scrisorii către FMI 
din 30 mai 2010.  Aşa după cum a declarat 
preşedintele, „cota unică a fost principalul obiectiv 
al alianţei DA în campania electorală din toamna 
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anului 2004”.249 Ori, cum poate fi catalogată această 
declaraţie atâta timp cât se ştie că  „o asemenea cotă 
de 16%, pe lângă faptul că nu aduce avantaje decât 
oamenilor care plăteau înainte impozite de 40% pe 
venituri mai mari,”250 adică, în principal, clientelei 
politice şi finanţatorilor politici? 

Dacă o să analizăm modul în care au fost şi 
sunt alocate fondurile financiare pentru executarea  
obiectivelor de investiţii, observăm cu foarte 
multă uşurinţă că, mai ales în apropierea 
campaniilor electorale, au fost aprobate foarte 
multe lucrări de investiţii.  Din păcate, după ce au 
fost alocaţi banii pentru executarea proiectelor, a 
studiilor de fezabilitate şi, în foarte multe cazuri, 
chiar pentru începerea lucrărilor, după trecerea 
campaniei electorale nu s-au mai găsit fonduri 
pentru continuarea lor. Cu toate acestea, în timp ce 
pentru investiţiile începute s-au epuizat fondurile, 
alte obiective au fost aprobate şi alte cheltuieli au 
fost efectuate pentru noile proiecte, pentru noile 
studii de fezabilitate şi pentru demararea lucrărilor 
la noile obiective care urmau să aibă, în final, în cele 
mai multe cazuri, aceeaşi soartă. 

Motive? 

                                                 
249 Dionysius Fota, op. cit.,  p. 8 
250 Ibidem, 
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- investiţiile demarate, în timpul 

campaniei electorale, de cei care se aflau 

la putere, n-au mai fost continuate  de 

reprezentanţii opoziţiei care au câştigat 

alegerile, 

- investiţia nu a mai reprezentat interes 

electoral pentru cei care au demarat 

investiţia, 

- zona electorală în care au fost începute 

lucrările nu mai prezenta interes pentru 

edil, 

- în campania electorală au fost demarate 

prea multe obiective  pentru care nu s-a 

mai găsit şi sursa financiară pentru 

susţinerea acestora etc. 

Aşa se face că, după cum afirma guvernatorul 

Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, în cei douăzeci de 

ani  de tranziţie, peste 40.000  de investiţii au fost 

începute şi nefinalizate, multe dintre ele 

nemaiputând fi niciodată realizate pentru că partea 

lucrărilor executate a intrat deja în degradare şi nu 

mai prezintă niciun fel de garanţie. 
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Dereglementare prin reglementarea  excesivă 
Dinamica schimbărilor legislative, extrem de 

ridicată, este determinată de disponibilitatea clasei 
politice conducătoare de a-şi satisface clientela 
politică.  În felul acesta, de fiecare dată când apare 
o cerere „fundamentată” material de un client 
„interesat”, puterea executivă se conformează şi 
caută o „motivare” în susţinerea necesităţii 
modificării actului legislativ. 

Totuşi, încercarea de a reglementa  cele mai 
mici aspecte ale activităţii fiscale şi dinamica 
extrem de ridicată a modificărilor şi completărilor 
fiscale face imposibilă cunoaşterea şi respectarea 
legislaţiei fiscale de contribuabil. Dacă luăm, ca 
exemplu, Codul fiscal, care se întinde pe câteva 
sute de pagini, format A4, vom observa că, în 
aproape opt ani,  până la 11 mai 2011, a fost 
modificat şi completat prin 160 de acte normative 
(anexa nr. 3).  În aceste condiţii, se pune întrebarea,  
o exista vreun contribuabil care să-şi cunoască 
obligaţiile fiscale prevăzute de acest important act 
normativ al legislaţiei fiscale?  Sunt convins că 
unii  s-ar grăbi să afirme că este imposibil ca, 
chiar, autorii codului fiscal şi al sutelor de acte 
normative de modificare şi completare  a acestuia 
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să poată răspunde la toate întrebările referitoare la 
prevederile lui. 

 În aceste condiţii, contribuabilii mici şi medii 
pot fi supuşi unui tratament  fiscal tracasant şi 
excesiv, în timp ce contribuabilii „aleşi”, prin tot 
felul de inginerii financiare sau prin tratamente 
fiscale „prieteneşti”, mergând pe ideea irlandezului  
Jonathan Swift (1667-1745)  care afirma că „Legile 
sunt ca pânzele de păianjen, care pot prinde 
musculițele, dar care lasă să scape viespile și 
bondarii”  sau, potrivit unei vorbe din popor, „cel 
mai bine se pescuieşte în ape tulburi”, această 
categorie de contribuabili reuşesc să diminueze 
foarte mult valoarea contribuţiilor pe care ar trebui 
să le achite la bugetul statului. Toate aceste abateri  
sunt posibile şi pentru că legislaţia este stufoasă, 
ambiguă în exprimare şi extrem de schimbătoare. 

Concluzia? Reglementarea excesivă duce la 
dereglementare! 
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REALITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE. 
 OBIECTIVE.  

FORMULE DE IMPOZITARE 

 
”Arta omului de stat constă în atitudinea de a alege,  

într-o stare de lucruri dată, ” 
Mihai  EMINESCU 

 
Într-o societate normală, obiectivele pe care și 

le  propune clasa politică ar trebui să fie legate de 

dezvoltarea durabilă și de asigurarea, cel puțin, a 

unui trai decent pentru fiecare cetățean al ei.  

Dacă, prin dezvoltarea durabila înțelegem 

satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de 

a-și împlini nevoile lor, prin  trai decent înțelegem 
asigurarea securităţii social-economice pentru 

fiecare cetăţean în parte, prin crearea condiţiilor de 

viaţă la un nivel  corespunzător, condiții acceptate 

din punct  de vedere social. În plus, toți indicatorii 

care susțin  traiul decent trebuie să se mențină pe 

un curs ascendent  continuu. 
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În viața de zi cu zi, fiscalitatea rezultă din 

confruntarea ideologică  a puterii politice cu 

realitățile economice și sociale în vederea împlinirii 
obiectivelor politice pe care și le propune la un 
anumit moment dat, fapt pentru care, în căutarea 
celei mai bune formule fiscale, în tot demersul 
nostru vom porni de la cele două axiome. 

Realitățile economice și sociale fiind aceleași 
pentru toată lumea, nu ne rămâne decât să 
constatăm că diversitatea politicilor fiscale este 
dată numai de obiectivele  pe care le urmărește 
puterea politică. 
 

Realităţi economice 
 
Realitate economică: 

Agricultura României, altădată,  importantă 
ramură a economiei naţionale, cu o contribuţie 
majoră în comerţul exterior, astăzi, este ca şi 
inexistentă.   

Milioane de hectare de teren arabil sunt 
nelucrate din varii motive;  producătorul român, 
din cauza prețurilor prohibitive, duce o mare lipsă 
de  maşini şi utilaje agricole, de îngrășăminte și 
substanțe de combatere a bolilor și dăunătorilor şi, 
în special, de  piaţă pentru desfacerea produselor 
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agricole.  Alte milioane de hectare sunt nelucrate 
pentru că ele au fost cumpărate în ideea de a fi 
valorificate pe piața imobiliară sau, mai rău, le-au 
cumpărat cu scopul de a le scoate din circuitul 
agricol pentru a facilita pătrunderea pe piața 
românească a produselor agricole din import. 
Obiective: 

- „Statul este obligat să ia măsuri de 
dezvoltare economică”251. 

- „Statul trebuie sa asigure protejarea 
intereselor naționale in activitatea economica”252, 
Propunere fiscală: 

Toate terenurile nelucrate vor fi supuse unor 
taxe și impozite suplimentare. Taxele și impozitele, 
stabilite după principiile progresivităţii, vor creşte 
direct proporţional cu suprafaţa terenului nelucrat. 

După o anumită perioadă de timp, terenul 
nelucrat va trece în folosința sau, chiar, în 
proprietatea statului. 

Schimburile de terenuri, făcute în vederea 
comasării parcelelor, vor fi scutite de taxele  
pentru intabulare în cartea funciară, iar ridicările 
topo și măsurătorile cadastrale vor fi făcute pe 
cheltuiala statului. 
                                                 
251 Constituţia României din 2003, art. 35, 
252 Ibidem,  art. 135. 
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Exploatările terenurilor în forme asociative 

vor fi scutită de impozitul pe venit.   

Subvențiile nu vor mai fi acordate pentru în 

funcție de suprafața terenului, a numărului de 

pomi sau capete de animale, ci, pentru stimularea 

muncii și a dezvoltării agriculturii, vor fi acordate 

numai pentru produsele agricole cerealiere și 

animale valorificate pe piața internă și externă. 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate 

numai exploatațiilor  agricole în formă asociativă. 

Activitățile de prelucrare și industrializare a 
produselor agricole vor fi scutite de impozitul pe 

profit. 

 
Realitate economică: 

Romania este puternic dezindustrializată. 
Majoritatea întreprinderilor care au fost 
privatizate, au fost desfiinţate.  În locul lor, au 

rămas terenuri virane care au nevoie de ample 

lucrări de ecologizare. 
Obiective: 

-  „Statul este obligat să ia măsuri de 
dezvoltare economică”253, 

                                                 
253 Ibidem, art. 35, 
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- „Statul trebuie sa asigure protejarea 

intereselor naționale in activitatea economica”254, 
- „Persoanele fizice si juridice au îndatorirea 

de a proteja si a ameliora mediul înconjurător”255. 
Propunere fiscală: 

 Având în vedere că dezindustrializarea 

României a fost rezultatul unor politici de stat, 

foarte bine puse în aplicare, pentru a stopa acest 
fenomen e nevoie de o altfel de opțiune politică.  
Numai atunci se poate apela la fiscalitate pentru 
a stimula reindustrializarea. Dintre primele 
măsuri fiscale care se impun,  fac parte:  

- întreprinderile nou înfiinţate, pentru 
perioade diferite de timp, în funcţie de importanța 
profilului fiecăreia, vor fi scutite de impozitul pe 
profit, 

- aplicarea unor cote reduse de impozit pe 
profit sau chiar scutiri de la plata impozitului 
pentru întreprinderile care au un profil de 
activitate necesar economiei românești  și care se 
dorește a fi dezvoltat. 

 Pentru întreprinderile scoase din circuitul 
productiv sau cu un volum de activitate mult redus 

                                                 
254 Ibidem,  art. 135, 
255 Ibidem, 
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față de capacitățile de producție ale acestora,  dar și 
pentru terenurile pe care au existat întreprinderile, 
între timp demolate,  care nu au primit o altă 
utilitate, se stabileşte un impozit suplimentar menit 
să acopere o parte din pierderile provocate 
bugetului prin închiderea activităţilor productive.   

În plus, neecologizarea terenurilor rămase în 
urma demolării întreprinderilor atrage după sine 
alte taxe suplimentare ca urmare a faptului că 
sănătatea mediului şi a oamenilor este afectată.  
Abandonarea terenurilor neecologizate  constituie 
faptă penală, iar terenul trece în proprietatea 
statului.  Statul  face lucrările de ecologizare şi-l va 
reda circuitului productiv.  
 
Realitate economică: 
 Bogăţiile solului şi subsolului au fost 
înstrăinate. Ele au fost puse la dispoziția unor 
proprietari privați care dispun după bunul plac și 
numai în profit propriu de bogățiile solului și 
subsolului României, ceea ce contravine oricărei 
norme constituționale și interesului național. 
Obiectiv: 
 De-a lungul timpului, indiferent de 
orânduirea socială, Constituțiile  României din 1923,  
1965  și  2003,  prevedeau că: 
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- „zăcămintele miniere precum si 
bogățiile de orice natură ale subsolului 
sunt proprietatea Statului”256  

- „bogățiile de orice natură ale 
subsolului, minele, terenurile din fondul 
funciar de stat,  pădurile, apele, 
izvoarele de energie naturală  (…), 
aparțin întregului popor, sunt proprietate 
de stat”257, 

- „bogăţiile de interes public ale subsolului, 
spaţiul aerian, apele cu potenţial 
energetic valorificabil, de interes 
naţional, plajele, marea teritorială, 
resursele naturale ale zonei economice şi 
ale platoului continental, precum şi alte 
bunuri stabilite de legea organică, fac obi–
ectul exclusiv al proprietăţii publice”258.   

Propunere fiscală: 

Se observă cu claritate că avem de-a face cu o 
continuitate, de netăgăduit, a ideii conform căreia 
„bogățiile solului și subsolului sunt  proprietate 
de stat”. Așadar, în primul rând, e obligatorie 

                                                 
256 Constituția României  din  1923,  art. 19, 
257 Constituția Republicii Socialiste România  din  1965,  art.  7. 
258 Constituția României din 2003, art. 136. (3). 
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promovarea unor politici prin care să fie 
promovat interesul național și prin care  statul să 
acționeze pârghiile care țin de dreptul de 
proprietate și de obligația de a le exploata și a le 
administra cât mai eficient în profitul României. In 
condiții normale, rolul fiscalității devine secundar,  
altfel, printr-o fiscalitate adecvată,  poate fi 
stimulată exploatarea acestora în folosul românilor 
sau, în ultimă instanță,  pot fi protejate bogățiile 
naturale ale țării.   

 
Realitate economică: 

România a fost transformată într-o veritabilă 
piaţă de desfacere a mărfurilor din import.  Prin 
diferite practici de concurenţă neloială, mărfurilor 
indigene le este blocată intrarea pe piaţa românească.  
Obiectiv: 

„Statul trebuie să asigure libertatea comerțului, 
protecția concurenței loiale, crearea cadrului 
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor 
de producție”259. 
Propunere fiscală: 

 Taxele şi impozitele  aplicate faptelor de 
comerţ vor fi progresive. 

                                                 
259 Ibidem,  art. 135, 
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 Pentru stimularea atragerii a cât mai multe 
mărfuri românești pe piață, cu aplicarea 
principiului regresivităţii, impozitele şi taxele ar  
trebui să scadă  în raport cu ponderea volumului 
de mărfuri româneşti în totalul mărfurilor, de gen,  
existente în unitatea comercială. 
 
Realitate economică: 
 Institutele de cercetare au fost, în cea mai 
mare parte, închise, iar cele care mai fiinţează, 
încă,  sunt subfinanţate şi duc lipsă de contracte ca 
urmare a închiderilor forţate a activităţilor 
economice. Mii de cercetători și specialiști de cea 
mai înaltă clasă desfășoară activități la nivel de 
muncitori necalificați sau pribegesc prin lume 
pentru a le oferi știința sau genialitatea lor în 
schimbul unor sinecuri nesemnificative. 
Obiectiv: 

 „Statul este obligat să ia măsuri de 
dezvoltare economică”260, 

„Statul trebuie sa asigure stimularea 
cercetării științifice si tehnologice naționale, a 
artei şi protecția dreptului de autor”261. 

                                                 
260 Ibidem,  art. 47. 
261 Ibidem,  art. 135. 
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Propunere fiscală: 
Cercetarea reprezintă unul dintre cele mai 

importante motoare ale dezvoltării economice.  
Scutirea sau reducerea impozitului pe profit, 
acordarea de fonduri pentru cercetare și 
subvenționarea implementării produselor cercetării 
în viața economică și socială poate grăbi 
dezvoltarea economică și socială a țării.   
 
Realitate economică: 
 Sistemul fiscal este generator blocaj 
financiar prin: 

- obligativitatea plății TVA-ului și a 
altor impozite la facturare coroborată 
cu arieratele statului, 

- lipsa de reciprocitate a drepturilor și 
obligațiilor dintre contribuabil și stat; 
contribuabilul care nu-și achită obligațiile 
față de bugetul statului, automat, este 
obligat la plata unor majorări și 
penalități, în timp ce, dacă statul, din 
diferite motive, devine debitor în relațiile 
cu un contribuabil, acesta nu plătește 
nicio majorare sau penalitate.  

 Un asemenea sistem fiscal este generator nu 
numai de blocaj financiar ci și de multe abuzuri 
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din partea funcționarilor Ministerului Finanțelor. 
Obiectiv: 

Eliminarea blocajului financiar și a abuzurilor 
din sistemul fiscal. 
Propunere fiscală: 

Compensarea imediată și necondiționată 
între obligațiile contribuabilului față de stat și ale 
statului față de contribuabil, cu decontarea acelorași 
penalități și majorări de ambele părți.  

Pentru a dinamiza activitatea organelor de 
control financiar și pentru a responsabiliza 
funcționarul public, toate majorările și penalitățile 
datorate de stat față de un contribuabil, generate 
de lipsa de profesionalism sau de atitudinea 
superficială, abuzivă sau răuvoitoare a acestuia, 
vor fi suportate de funcționarul respectiv. 
 

 Realităţi sociale 
 

Realitate socială: 

Din punct de vedere al veniturilor, România 
este puternic polarizată.  
Obiectiv: 

„Statul este obligat sa ia masuri de 
dezvoltare economica si de protecție sociala, de 
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natura sa asigure cetățenilor un nivel de trai 
decent”262. 
Propunere fiscală : 

 Marile venituri financiare sunt rezultatul 
unor conjuncturi economice, sociale sau politice. 
Practic, veniturile câștigate într-un mod absolut 
nemeritat, sunt luate  din dreptul  consumatorilor-
contribuabili care nu au nicio vină. 

Într-o asemenea situație, cea mai bună formă 
de impozitare  este impozitarea progresivă  care, pe 
lângă faptul că asigură veniturile necesare bugetului 
de stat, aplicarea unor cote minime de  impozitare 
asupra veniturilor mici sau neimpozitarea 
veniturilor foarte mici asigură un nivel ridicat de 
protecţie socială și, în plus, prin aplicarea unor cote 
majorate de impozitare asupra veniturilor foarte 
mari se înapoiază consumatorilor-contribuabili o 
parte din pierderea suferită din aceleași motive și 
face din impozitarea progresivă o impozitare 
echitabilă și, mai mult, o impozitare morală.   

În ceea ce priveşte TVA-ul, se impune 
folosirea unor  cote diferenţiate ale acestuia. 
Bunurile de strictă necesitate; medicamentele, 
alimentele de bază etc.,  să fie supuse unor cote 
                                                 
262 Ibidem, art. 47 
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de TVA de  0%,  3%  sau, cel mult,  5%,  în timp 
ce, mărfurile de lux  să fie supuse unui TVA  
mult mai mare, chiar şi de peste 100%.  In felul 
acesta se asigură atragerea aceluiaşi volum de 
venituri la bugetul statului şi, în plus, se 
stimulează producția bunurilor și serviciilor de 
strictă necesitate  și se asigură o reală protecţie 
socială pentru contribuabilii cu venituri mici şi 
foarte mici. 

 
Realitate socială: 

 România  a atins un minim istoric al 
salariaților;  4.102.000 în 2011, față de 8.156.000 în 
1990263. De altfel,  timp de douăzeci de ani, cu mici 
excepții, s-au  tot înregistrat minime istorice și, 
dacă nu se vor schimba politicile actuale, minimul 
istoric va  înregistra noi cote în  anii viitori. 
 Desființarea locurilor de muncă a devenit 
o politică de stat. Pentru  îndeplinirea acestui 
„obiectiv”( !?), statul, prin plata salariilor 
compensatorii, ajutoarelor de șomaj, asigurarea 
venitului minim pe economie, ajutoare sociale etc. 
a alocat importante sume de bani din bugetul 
consolidat al statului. 

                                                 
263 Ziarul Financiar, 5 aprilie 2011. 
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 Lipsa locurilor de muncă  a forţat milioane 
de muncitori şi specialişti, de tineri şi intelectuali 
să părăsească ţara, în căutarea unui loc de muncă. 
Obiectiv: 

„Statul este obligat să ia măsuri de 
dezvoltare economică şi de protecţie socială, de 
natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai 
decent”264   
Propunere fiscală: 

Având în vedere faptul că  „munca stă la 

baza dezvoltării societății”, în mod natural,  dacă 
vrem să începem un proces de dezvoltare 
economică și socială, trebuie să întrerupem această 
acțiune de desființare a locurilor de muncă și să 
trecem la punerea în practică a unui amplu 
program de înființare de activități economice și, 
implicit, înființarea a milioane de locuri de 

muncă. Starea economică și socială a României, cât 
și trebuințele pe care le-ar presupune asigurarea 
unui trai decent pentru toți românii, impun 
crearea imediată a multe milioane de locuri de 
muncă.  Responsabil de înființarea și gestionarea 

lor este statul  și nu se poate face decât în baza 
unui program integrat în care fiscalitatea, prin 
                                                 
264 Constituția României din 2003,  art. 47, 
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reduceri, scutiri sau, de ce nu, majorări de 

impozite,  va juca un rol foarte important.   
 
Realitate socială: 

 În timp ce locurile de muncă au fost 
desfiinţate, marile venituri sunt realizate din 
activităţi speculative. 
Obiectiv: 
 Stimularea muncii și descurajarea politicilor 
și activităților speculative. 
Propunere fiscală: 
 Având în vedere că a face speculă este 
sinonim cu a înșela pe cineva și faptul că 
activitățile speculative nu sunt creatoare de bunuri 
materiale și spirituale, toate activitățile speculative 
trebuie impozitate suplimentar. 

 
Realitate socială: 
 Învăţământul  de stat se confruntă cu 
serioase probleme care țin, printre altele, și de 
subfinanțare. În compensare, sub diferite forme, s-
au introdus tot felul de  taxe și contribuții pentru 
completarea finanțării cheltuielilor. Surprinzător, 
ultimele acte normative referitoare la învățământ 
prevăd că „Statul asigură finanţarea de bază 
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pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din 
învăţământul primar, gimnazial, profesional şi 
liceal de stat, particular  (…)”  și  „finanţarea de 
bază se face în limitele costului standard per 
elev/preşcolar”265. Deci,  în timp ce statul duce 
lipsă de fonduri pentru asigurarea unei finanțări 
corespunzătoare a învățământului de stat, Statul 
își permite să subvenționeze învățământul 
particular? Taxele din învățământul de stat 
coroborate cu lipsa locurilor de muncă și alte 
probleme sociale, i-au determinat pe tot mai 
mulţi elevi să abandoneze şcoala. 
 Manualele alternativă, pe de-o parte, 
contribuie la scăderea continuă a calității 
învățământului  și, pe de altă parte, sunt extrem de 
costisitoare atât pentru bugetul statului cât, mai 
ales, pentru elevi. 
 Abandonul școlar este stimulat și de lipsa 
locurilor de muncă după terminarea învățământului 
obligatoriu, profesional, liceal  sau universitar. 
Obiective: 

- „în România învăţământul constituie 
prioritate naţională”266 

                                                 
265Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011, Lege nr. 1 din 
05/01/2011 a educaţiei naţionale, art. 101. 
266Ibidem, art. 2. 
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-„Dreptul la învăţătură este asigurat prin 
învăţământul general obligatoriu”267 
Propunere fiscală: 
 Pornind de la dictonul lui Platon  „Educația 
este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi 
omul”  și de la obligațiile constituționale pe care le 
are statul pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de desfășurare a unui învățământ de 
calitate, se impun, cel puțin, câteva măsuri : 
 - se elimină orice taxa școlară din 
învățământul preuniversitar și universitar de stat ;   
 -  se trece la manualele unice, realizate de 
colective de autori; 
 - guvernul, prin ministerele din subordine, 
va stabili planul de școlarizare, astfel încât toată 
populația școlară să poată primi cea mai bună 
educație și o pregătire profesională optimă, iar 
instituțiile și companiile  statului să poată 
beneficia de forță de muncă foarte bine pregătită. 
Societățile comerciale și companiile private pot 
beneficia de pregătirea viitorilor salariați prin 
încheierea de contracte cu unitățile de învățământ.  
Având în vedere că piața muncii este o piață 
deschisă, învățământul de stat se va face pe credite. 

                                                 
267Constituția României din 2003, art. 32. 
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Absolvenții oricăror forme ale învățământului de 
stat, în funcție de media obținută la sfârșitul uneia 
dintre ele, vor primi repartiție pentru un loc de 
muncă.  În cazul neonorării repartiției,  acesta va 
trebui să-și achite creditele contractate pentru  
școlarizare. 

Unitățile particulare de învățământ nu vor 
fi finanțate, dar vor fi scutite de impozitul pe 
profit și de TVA. 
 
Realitate socială: 
 Asistenţa medicală este într-o grea suferinţă. 
Medicamentele, din cauza prețurilor foarte mari,  
sunt foarte greu de găsit în spitale. Aparatura 
medicală,  acolo unde mai este, nu se ridică la 
nivelul cerinţelor tehnice corespunzătoare 
mileniului al III-lea şi,  cel mai trist, numărul şi 
nivelul de profesionalizare al medicilor sunt într-o 
continuă şi alarmantă coborâre. Mai nou, din lipsa 
fondurilor necesare finanțării, se închid zeci și sute 
de spitale. 
Obiectiv: 
           „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. 
Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea 
igienei şi a sănătăţii publice”268.  

                                                 
268Ibidem,  art. 34. 
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Propunere fiscală: 

 Asistența medicală are nevoie de un 
management responsabil. Având în vedere că 
obținerea de profit pe seama sănătății oamenilor 
este anormală și imorală, pentru asigurarea unei 
asistențe medicale corespunzătoare, în limita 
fondurilor alocate, statul trebuie să iasă din 
pasivitate și să ia o serie de măsuri, printre care: 

- va relua producția de medicamente,  

- aprovizionarea spitalelor cu medicamente 
și aparatură medicală va fi  asigurată 
prin unități publice ale statului, 

- serviciile  auxiliare sistemului medical vor 
fi asigurate prin unități publice ale 
statului, 

- scutirea de TVA a anumitor medicamente 
și servicii medicale. 

 

Realitate economico-socială: 
Foarte multe proprietăţi obţinute după 

1989,  fiind scoase din circuitul productiv al ţării,  
au devenit „proprietăți  parazitare”:   

- întreprinderile în care, pe timpuri, lucrau 
mii şi zeci de mii de muncitori şi specialişti au fost 
închise și lăsate în paragină,  
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- alte întreprinderi au fost  transformate în 
„mormane de fier vechi” și vândute, în locul lor 
rămânând zeci și sute de hectare de teren viran 
pentru care statul român trebuie să facă lucrările 
de ecologizare, 

- sute de mii de locuințe, cumpărate pentru a 
fi speculate pe piața imobiliară, au fost scoase din 
fondul locativ, 

- milioane de hectare de teren arabil sunt 
nelucrate, iar proprietarii încasează subvenţii 
bugetare de la  stat. 
Obiective: 

„Statul trebuie sa asigure protejarea 
intereselor naționale în activitatea economica, 
financiara ... ”269 

„Statul trebuie sa asigure (...) crearea cadrului 
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de 
producție”270  
            „Statul trebuie sa asigure refacerea si 
ocrotirea mediului înconjurător, precum si 
menținerea echilibrului ecologic”271  

 Toate proprietăţile trebuie să producă 
valori materiale şi sociale.  

                                                 
269 Ibidem,  art. 135. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
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Propunere fiscală: 

Având în vedere că multe dintre aceste 
proprietăţi au fost cumpărate pentru a fi speculate 
pe piaţa imobiliară sau pentru a le scoate din 
circuitul productiv, acestea au fost transformate în 
proprietăți parazitare, iar statul are obligaţia de a 
descuraja asemenea practici. 

Toate „proprietățile  parazitare” trebuie 
supuse unor taxe și impozite suplimentare 

stabilite pe criterii progresive, în funcție de 
mărimea unității imobiliare, a suprafeței, a 
gradului de utilitate socială și, mai ales în cazul 
spațiilor locative și comerciale, a numărului de 
unități imobiliare deținute în proprietate etc. 

* 

*        * 

Acestea sunt numai câteva dintre propunerile 

care  ar trebui să  stea la baza construcției  noului 

sistem fiscal.  

 Trecem printr-o perioadă în care se fac 

eforturi foarte mari pentru a evidenția veniturile 

tuturor contribuabililor, ajungându-se până acolo 

încât, se elaborează acte normative prin care să fie 

impozitați și cei care lucrează ca zilieri în diferite 
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activități. În același timp, prin tot mai multe acte 

normative și prin inventarea a tot  felul de motive, 

sunt scutiți de impozite și beneficiază de tot felul de 

facilități și fonduri o serie de mari contribuabili.  

Se vorbește foarte mult despre evaziunea 

fiscală, afirmându-se că ar atinge astronomicul 

procent de 36%, dar, surprinzător, finanțiștii noștri 

i-au găsit ca evazioniști, în principal, pe 

producătorii agricoli și pe fabricanții de pâine, dar 

despre ceea ce se întâmplă cu marile profituri ale 

companiilor transnaționale și despre ingineriile 

financiare ale acestora nu se spune mare lucru. 

Parafrazându-l pe Jonathan Swift care, în 

„Eseu critic asupra facultăților mentale”, afirma  

că  „legile sunt ca pânzele de păianjen, care pot prinde 

musculițele, dar care lasă să scape viespile și bondarii”, 

noi putem afirma,  fără nicio reținere, că sistemul 

fiscal de tranziție se străduiește, parcă, să facă din 

fiscalitate acea „pânză de păianjen” în care să-i 

prindă pe toți micii contribuabili, dar prin care să-

și găsească mult râvnita „libertate fiscală” marii 

contribuabili.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONCLUZII 
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CONCLUZII 
 

"Puterea politică nu se poate câştiga  
decât prin dezvoltare normală şi sănătoasă a poporului, 

 deci organizând statul simplu şi în conformitate cu necesităţile lui 
simple, ieftin –  conform cu munca.” 

    Mihai EMINESCU 

 
Nimic, sau aproape nimic, din realitatea ce 

ne înconjoară, din realitatea economică, socială,  

politico-instituţională etc., nu ne este întru totul 

exterioară.  Si nu ne este  „integral” exterioară 

pentru că în mod obiectiv îşi găseşte o reflectare 

mai redusă ca dimensiuni sau mai amplă, mai 

superficială sau mai profundă în planul conştiinţei 

individuale dar şi colective  ba, mai mult, îşi lasă 
amprenta, de asemenea, mai uşoară sau mai 

pătrunzătoare, pe mentalul individual sau 

colectiv. Iar actul reflectării nu este, prin el însuşi, 

unul pasiv ci a determinat şi continuă să 
determine preocupări de natură teoretică, îndeosebi 

odată cu declanşarea şi amplificarea treptată a 

procesului istoric de modernizare a societăţii 
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româneşti.  Sub incidenţa unei asemenea realităţi 

s-au aflat şi se află structurarea şi modelarea 
sistemului fiscal. Un sistem fiscal existent în Ţările 

Române încă din perioada obştilor săteşti, apoi de-

a lungul epocilor medievală, modernă şi 

contemporană, care a suferit modificări atât ca 
structură cât şi ca funcţionalitate de la o epocă la 

alta, de la o perioadă  mai mică sau mai mare la 

alta.  Iar la modificările suferite s-a ajuns adesea, 
dacă nu de cele mai multe ori, în urma şi pe 

temeiul unor confruntări de idei de cele mai multe 

ori foarte aspre.  Asta şi ca urmare a apariţiei şi a 
existenţei ca atare a unor concepte, izvorând din 

structura şi dinamica prin timp a societăţii,  din 

caracterul opus, chiar contradictoriu,  al forţelor 

sociale din societatea românească, dintre  exponenţii 
vechilor întocmiri economice şi politico-

instituţionale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 

exponenţii  tendinţelor noi din aceeaşi realitate. 
Urmărit, prin timp, sistemul fiscal, fie în 

societatea românească medievală, fie în cea 
modernă şi mai apoi cea contemporană, ne-a relevat  
un prea evident caracter antipopular, având  darul 
de a  avantaja interesele celor  aparţinând forţelor 
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sociale dominante (boieri în evul mediu,  mari 
proprietari de pământ sau posesori de capital în 
epoca modernă), ca şi după 1989, odată cu refacerea 
structurilor de tip capitalist, şi apăsând, adesea până 
la sufocare, pe ţărani,  liberi sau aserviţi, târgoveţi,  
meşteşugari, negustori etc.,  în evul mediu, respectiv 
pe muncitori, ţărani, reprezentanţi ai clasei de mijloc 
etc., în cursul epocii moderne, ca şi după 1989.  Cu 
totul altele au fost natura şi caracterul sistemului 
fiscal în anii României socialiste, un caracter aparte 
punând în  evidenţă  politica fiscală a regimului 
instalat pe 6 martie 1945 până la eliminarea marii 
proprietăţi, fie asupra pământului, fie a capitalului.   

Ceea ce credem că nu s-a reţinut de o 
manieră explicită în literatura noastră istorică şi 
mai ales cea economică sau istorico-economică, iar 
noi credem că o subliniem apăsat, în temeiul unei 
demonstraţii convingătoare, este adaosul apăsător 

ce s-a imprimat sistemelor fiscale din societatea 
românească în evoluţia  ei istorică  de la obştile 
săteşti până în zilele noastre derivat din obligaţiile 
economice impuse, pentru epocile la care ne 
referim, fie de cotropitorii din mileniul migraţiilor, 
fie de către regatele sau imperiile  înconjurătoare 
(regatele maghiar şi polonez, imperiile otoman, 
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habsburgic ţarist) fie de către Marile Puteri  cu 
interesele lor divergente în raport cu spaţiul istoric 
românesc (despăgubiri de război numite „reparații”  
după prima conflagraţie militară din 1914-1918 în 
contul fostului Imperiu austro-ungar ca stat 
succesoral după destrămarea acestuia, fie după al 
doilea război mondial  când României i s-a impus 
statutul  de „inamic învins”  şi care au fost vărsate 
precumpănitor în favoarea URSS).  

Alte considerente cu caracter concluziv 
relevă că fiscalitatea ca  parte a unui întreg de 

politici economice, ea reprezentând un domeniu 
complex, deschis către multe alte ramuri precum 
dreptul și, având legături foarte strânse cu 
economia și politicul,  poate influenţa substanţial 
orice schimbare, dar, de una singură, nu poate 
rezolva toate problemele, iar sistemul fiscal este 

produsul „tratamentului” aplicat realităţilor 

economice şi sociale cu scopul de atragere a 
resurselor financiare necesare împlinirii  
obiectivelor  pe care şi le propune o putere 
politică sau alta.  

Din punct de vedere al teoriei fiscale, putem 
spune, fără teama de a greși, că este acoperitoare 
pentru tot ceea ce ne dorim a înfăptui. Singura 
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obligație pe care o au finanțiștii este aceea de a și-o 
însuși cât mai bine, iar oamenilor politici, având în 
vedere că fiscalitatea este numai o unealtă de care 

dispun la modul cel mai discreționar, nu le rămâne 
decât  opțiunea alegerii celei mai bune variante.  

Pornind de la informațiile  pe care ni le oferă 
istoria fiscalității, dar și de la „generoasele” 
experiențe fiscale pe care le trăim pe viu, putem 
afirma, totuşi, fără nicio reținere, că avem absolut 
toate datele pentru a beneficia de o fiscalitate care 
să ne facă viața mai dulce și mai îndestulătoare.  

Cunoscut fiind faptul că politica fiscală este 
opera puterii statale, nu trebuie să mai avem nicio 
reținere în a afirma că nu există fiscalitate bună 

sau rea,  există numai politici fiscale care servesc, 
în aceeași măsură, interesul public și interesul 
privat  și politici fiscale care sunt aservite total  

grupurilor de interese care sunt la putere.  Acesta 
este motivul pentru care, în primul caz, avem de-a 
face, atât cu o fiscalitate suportabilă pentru toți 
contribuabilii, cât și cu asigurarea resurselor 
necesare politicilor bugetare ale statului, în timp 
ce, în al doilea caz, ne confruntăm cu o fiscalitate 
excesivă pentru  marea masă a contribuabililor și 
cu profituri publice foarte mari „confiscate” de 
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reprezentanții puterii. 
Arthur  Laffer spunea: să „nu-i plătiți pe cei 

care nu muncesc și nu-i taxați pe alții pentru că 
muncesc”, iar economistul Adam Smith, cu alte 
cuvinte, referitor la necesitatea și oportunitatea 
sarcinilor fiscale asupra celor care beneficiază de 
„serviciile” statului – contribuabilii, afirma că  
cetățenii fiecărui stat trebuie să contribuie la 
cheltuielile guvernamentale atât cât le permit 
facultățile proprii, adică în raport cu mărimea 
veniturilor pe care le realizează sub protecția 

statului,272  iar aceste  axiome  nu pot fi  puse în 
valoare decât atunci când, în tot ceea ce se 
întâmplă în lumea fiscală, primează principiul 

impunerii echitabile,  principiu care – în același 
timp – asigură atât egalitatea în fața impozitului, 
cât și egalitatea prin impozit, pentru că egalitatea 
în fața impozitului  presupune o adevărată 
neutralitate a impozitului, iar egalitatea prin 
impozit presupune, dimpotrivă, diferențierea 

sarcinilor fiscale de la o persoană la alta, în 
funcție de o serie de criterii economice și sociale, 

                                                 
272 vezi  Mircea Ștefan Minea,  Cosmin Flavius Costaș,  Fiscalitatea 
în Europa la începutul mileniului III,  Editura Rosetti,  București, 
2006,  p. 33 
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cum sunt: mărimea absolută a materiei impozabile, 
situația personală a subiectului impozabil, natura 
și proveniența veniturilor, etc.   

Dacă cineva își dorește să implementeze o 
politică fiscală din care să aibă de câștigat, în același 
timp, atât contribuabilul cât și statul, atunci nu-i 
rămâne altceva de făcut decât să apeleze la 
finanțiștii și economiștii de valoare pe care îi are 
România și să le dea această temă de cercetare.  
Oamenii politici nu trebuie să facă altceva decât să 
le solicite perfecționarea sistemului fiscal care, de la 
o etapă la alta, să fie tot mai suportabil, tot mai 
echitabil, tot mai eficient, să fie un sistem în care 
fiecare drept e însoțit de o obligație și fiecare 
obligație se finalizează cu un drept, iar din punct 
de vedere al construcţiei, să fie tot mai simplu, mai 
suplu, mai clar în exprimare, tot mai uşor de înţeles 
şi de respectat şi cât se poate de uşor de aplicat. 

Din păcate, practica a demonstrat că, de cele 
mai multe ori, cuvântul contribuabil a devenit 
sinonim cu obligația de a plăti impozite și taxe 
către bugetul statului,  nevorbindu-se, decât pe 
alocuri, despre drepturile pe care statul, în 
compensație, ar trebui să le înapoieze 
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contribuabilului, ceea ce ar presupune și 
asigurarea unui proces echitabil în cadrul căruia 
contribuabilul să se simtă protejat de orice abuz al 
organului fiscal. 

Dacă s-ar accepta, într-un sens mult mai larg, 
această idee, atunci ar trebui să se producă  
schimbarea începând cu definirea cuvântului 
contribuabil, cuvânt care,  în dicționarele limbii 
române,  are mai multe definiții care variază pe 
aceeași temă a sinonimului obligație: persoană 
fizică sau juridică obligată prin lege să plătească 
impozit; persoană obligată să plătească anumite 
impozite; persoană, fizică sau juridică, supusă 
unui impozit; persoană care plătește impozite; 
birnic, subiect impozabil, (înv.) dajnic, dăjdiar, 
liudec etc. 

Astfel, contribuabilul privit prin prisma 
dreptului însoțit de o obligație și a obligației care 
se finalizează cu un drept, generic, se transformă 
dintr-un simplu contribuabil în contribuabilul-
beneficiar.  Într-o atare situație,  contribuabilul ar 
căpăta o altfel de definire: 

Contribuabilul este acea persoană fizică sau 
juridică, care, în schimbul unui bun sau serviciu 
primit de la stat, în compensație, are obligația să 
plătească anumite impozite. 
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Pornind de la această definiție  şi având în 
vedere că instituțiile statului au apărut, de-a 
lungul istoriei, ca o necesitate a oamenilor de a-și 
satisface anumite trebuințe care le depășeau 
puterea lor individuală de a le înfăptui,  
impozitele și taxele au apărut ca urmare  a 
obligativității cetățeanului de a plăti serviciile, 
bunurile și lucrările efectuate de acestea.  

Politica fiscală, fiind parte integrantă a politicii 
economice a statului,  pe de o parte,  cuprinde 
reglementările legale menite să stabilească cele mai 
eficiente modalităţi de stabilire şi percepere a 
veniturilor bugetare şi, pe de altă parte, se 
interferează cu politicile sectoriale (industrie, 
comerț, agricultură etc.), cu politicile financiar-
monetare și cu cele sociale, ceea ce face posibilă 
dezvoltarea economică şi socială. De aici apare 
biunivocitatea relaţiei dintre politica economică şi 
politica fiscală, dintre sistemul politic şi politica 
fiscală, ele influenţându-se reciproc. 

Sistemul politic, în demersul lui de înfăptuire 
a multiple scopuri, îmbină politica fiscală cu 
acţiuni de natură economică, socială, militară etc., 
pentru a le imprima acestor sectoare, prin 
specificul intervenţionismului fiscal, viteza şi/sau 
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ritmul de dezvoltare. Totodată, prin politica 
fiscală se poate acţiona de o manieră directă 
pentru protejarea sau încurajarea anumitor ramuri 
economice, dar şi pentru creşterea sau orientarea 
consumului. Syrus spunea că atunci „când 
cumperi lucruri străine, pierzi totdeauna pe ale 
tale”, la fel ca şi I. N. Angelescu cel care, cu alte 
cuvinte,  afirma acelaşi lucru: „un popor aservit e 
menit să muncească întotdeauna pentru progresul 
altora”273. 

Acesta este motivul pentru care statul are 
obligaţia să-şi protejeze produsul, producătorul şi 
piaţa lui. Fiscalitatea îi oferă toate posibilităţile de 
asigurare a protecţiei.  

 Creşterea sau orientarea consumului spre 
anumite categorii de  bunuri şi servicii poate fi 
obţinută prin diversificarea taxelor de consumaţie 
şi/sau coborârea nivelului impozitelor, iar scăderea 
consumului se face prin majorarea cotelor de 
impozit şi/sau prin  înfiinţarea unor noi impozite. 

De-a lungul timpului, ne referim la epocile 
modernă şi contemporană,  observăm o neîncetată 

                                                 
273 I. N. Angelescu, Politica economica a României Mari în conflict 
cu politica imperialistă, în "Analele  economice şi statistice", an IV. 
nr. 7-8 din 1923, p. 38. 
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dispută între susţinătorii liberalismului şi cei ai 
intervenționismului de stat. Cred că această 
dispută, de cele mai multe ori, este falsă. De ce?  
Pentru că istoria fiscalităţii ne demonstrează că 
cele mai abrupte şi intense intervenţii ale statului 
în această materie au avut loc în perioadele 
liberaliste şi cel mai relaxat intervenţionism s-a 
întâmplat  în perioadele în care se spune că statul 
a fost intervenţionist.  Teama lui Milton Fridman  
că „mai devreme sau mai târziu, poate chiar mai 
devreme, un guvern mai puternic va distruge 
prosperitatea pe care noi o datorăm pieței libere și 

libertății umane”274 s-a demonstrat total nejustificată, 
dacă avem în vedere măsurile extreme, puternic 
intervenționiste, la care, ulterior, au fost obligate 
guvernele puternicelor state capitaliste, în frunte 
cu Statele Unite ale Americii,  luate în urma 
dezechilibrelor economice și sociale create de 
politicile  făcute în numele liberalismului.  Toate 
aceste dezechilibre, sunt generate de faptul  că, în 
capitalism, „performanța nu este ajustată utilității 
sociale – producție, am putea spune, pentru 

                                                 
274 Vezi  Alexandru Tașnadi, Bogdan Tașnadi, Universul teoriilor 
economice, vol. II,  Editura Economică, București, 2000, p. 59. 
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consum – ci pentru realizarea de câștiguri, ceea ce 
urmărește maximizarea profiturilor în loc de cea a 
bunăstării”275 și, acum, după trăirea unor 
experiențe economice și sociale nu tocmai plăcute, 
în aceste state occidentale, „în cursul crizei recente 
s-a putut observa un recurs masiv la toate cele 

trei strategii fiscale clasice”276 - stimularea fiscală, 
reducerile și restituirile de taxe și impozite și 
„plățile de transfer ale statului” prin care guvernul 
le trimite bani anumitor grupuri sociale 
strâmtorate. 

În completarea acestor afirmaţii, iată, în 
plus, câteva dintre caracteristicile foarte 
importante pe care şi le-au câştigat, de-a lungul 
istoriei, cele două forme de fiscalitate: 

- sistemul fiscal socialist – sau aşa-zisul 
intervenţionism fiscal: 

o impozitele şi taxele reprezintă 
numai o mică parte din totalul 
veniturilor la bugetul consolidat 
al statului, statul asigurându-şi 

                                                 
275 Joseph A. Schumpeter,  Poate supraviețui capitalismul? 
Distrugerea creatoare și viitorul economiei globale,  Editura Publica,  
București,  2011, p. 27. 
276 Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Economia crizelor: curs-fulger 
despre viitorul finanțelor,  Editura Publica, București,  2010,  p. 277. 
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cea mai mare parte a veniturilor 
din activităţile proprii; 

o principalul rol al impozitelor şi 
taxelor este acela  de regulator al 
mecanismelor pieţei; 

o comportamentul statului faţă de 
contribuabil este echidistant şi 
complet neutru; 

o egalitatea impozitelor  şi  
egalitatea prin impozit  sunt 
principii de bază care se află la 
baza construcţiei sistemului fiscal. 

- Sistemul fiscal capitalist – sau aşa-zisul 
liberalism fiscal: 

o impozitele şi taxele reprezintă cea 
mai importantă sursă pentru 
asigurarea veniturilor la bugetul 
statului; 

o intervenţionismul statului este 
extrem de intens şi de abrupt în 
relaţia cu marea masă „tăcută”, 
ascultătoare şi supusă a 
contribuabililor (peste 95%)  şi 
foarte relaxat, plin de amabilitate  
şi înţelegere, docil şi avantajos faţă 
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de marii profitori (până în 5%) care 
stăpânesc foarte bine „arta” 
promovării interesului personal în 
relaţia  cu puterea politică. 

•  Concluzia? Pentru că, în societatea 
capitalistă, marea masă a contribuabililor tace, 
intervenţiile „stăpânului” stat prin cele mai dure 
măsuri fiscale nu sunt luate în seamă, în timp ce,  
satisfacerea, de către stat,  a intereselor şi cererilor 
„gălăgioase” ale marilor profitori care, de regulă, 
sunt în „plasa” puterii politice,  se numeşte 
liberalism. 

În fond, într-o societate normală, 
contribuabilul, în demersul lui de a-şi asigura cele 
mai bune condiţii de viaţă, trebuie să se bucure 

de toate libertăţile care nu aduc atingere 
prevederilor legale şi care nu lezează interesele 
altor persoane sau societatea, în timp ce  statul are 

obligaţia de a crea toate condiţiile necesare 
asigurării unui nivel de trai mai bun şi în continuă 
creştere pentru fiecare individ în parte şi pentru 
societate în întregul ei. 

E adevărat că realitatea tristă a zilelor noastre 
ne-a făcut să acceptăm, fără niciun fel de 
împotrivire, o fiscalitate care îi statuează 
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contribuabilului numai obligaţii, iar statului îi 
atribuie toate drepturile  „stăpânului”.  

Instituțiile politico-administrative ale socie–
tății în frunte cu guvernul și cu organele acestuia, 
cu ajutorul cărora asigură funcționarea vieții 
sociale pe teritoriul unui stat, ar trebui să fie 
obligate să-şi producă veniturile necesare 
funcţionării numai din activităţile proprii şi din  
exploatarea responsabilă şi eficientă proprietăţilor 
statului, iar impozitelor şi taxelor să li se atribuie, 
în primul rând, rolul de regulator al mecanismelor 
pieţei, pentru protejarea sau încurajarea/des–
curajarea anumitor activităţi sau ramuri economice, 
dar şi pentru creşterea/scăderea sau orientarea 
consumului. 

Se vehiculează foarte mult ideea că „politica 
fiscală își poate dovedi  elasticitatea și eficacitatea 
mai cu seamă în țările cu economie descentra–

lizată și deschisă”,277 altfel spus, în patria 
liberalismului fiscal. În primul rând, eficacitatea 

politicii fiscale ţine de calitatea şi responsabilitatea 
managementului administrativ şi economic şi nu 

                                                 
277 Vezi Mircea Ștefan Minea,  Cosmin Flavius Costaș,  Fiscalitatea 
în Europa la începutul mileniului III,  Editura Rosetti,  București, 
2006, p. 23-25 
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de forma închisă sau deschisă, centralizată sau 
descentralizată a economiei. Elasticitate a politicii 

fiscale, da. Politica fiscală poate fi foarte elastică. 
Peste noapte se înfiinţează noi impozite şi se 
majorează cotele celor existente, asta pentru marea 
masă a micilor contribuabili, cea „tăcută” şi 
supusă, şi, tot peste noapte, apar facilităţi, 
„programe”, diminuări sau scutiri de impozite etc. 
pentru clientela puterii politice. Elasticitate da, 
pentru că, într-o lume în care fiscalitatea nu-şi mai 
poate păstra caracterul de neutralitate, politica 
fiscală devine foarte elastică. 

Se mai spune că  „în perioada modernă ritmul 
creșterii cheltuielilor publice depășește posibilitățile de 
obținere a resurselor bănești necesare exclusiv prin 
intermediul fiscalității, o parte a resurselor se asigură 
pe seama împrumuturilor interne și/sau externe”278.  
Împrumuturile nu trebuie să fie luate niciodată ca  
resursă de venit pentru bugetul statului, ele 
reprezentând numai un mijloc de rezolvare, 
pentru moment, a unor probleme financiare.  
Împrumuturile nu trebuie să se ia pentru 
acoperirea cheltuielilor publice, mai bine zis a 
consumului. Împrumuturile se iau pentru 

                                                 
278  Ibidem,  p. 34 
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înfiinţarea unor activităţi productive. Altfel, 
împrumuturile pentru consum înseamnă, pur şi 
simplu, transferul obligaţiilor financiare către 
generaţiile viitoare, ceea ce este de neadmis pentru 
o politică fiscală sănătoasă. 

Fiscalitatea este simplă atunci când lucrează 
pentru contribuabil și este foarte complicată, şi 
de cele mai multe ori de neînţeles,  atunci când 
este folosită de puterea politică în interes 
propriu. 

 Din păcate,  politicienii noștri de tranziție, 
fără să-l citească pe Adam Smith sau fără să fi 
auzit vreodată de el,  prin tot ceea ce au făcut în 
practica finanțelor publice, de-a lungul ultimilor 
douăzeci de ani,  au ținut să demonstreze  că  sunt 
adepții statului – agent fiscal, despre care Adam 
Smith spunea: „Nu există meșteşug pe care să-l poată 
învăța mai ușor un guvern sau altul, decât acela de a 
stoarce bani din buzunarele poporului.”279 

Pe lângă ideile de contribuabil-beneficiar, a 
contribuabilului care are numai drepturi şi a 
statului care are numai obligaţii, se mai poate 
spune că puterea politică, atunci când ia hotărâri 

                                                 
279 vezi Angela Rogojanu,  Stăpânii ideilor economice, vol. II, 
Editura Economică,  Bucureşti, 2009, p. 99 
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în ceea ce privește politica fiscală, printre multe 
altele, să țină cont  de faptul că Adam Smith, 
atunci când se referea la oportunitatea 
impozitării, spunea că „orice impozit trebuie să fie 
perceput la timpul și modul care reiese a fi cel mai 
convenabil pentru contribuabil ca să-l plătească”280 și 
despre echitatea impozitării, afirma că  „supușii 
fiecărui stat să contribuie, pe cât posibil, la susținerea 
statului, în raport cu posibilitățile lor respective, adică 
în raport cu venitul de care, sub protecția acelui stat, ei 
se pot bucura”,281 pentru că, altfel, tot Adam Smith 
atrăgea atenția că „impozitele sunt mult mai 
păgubitoare pentru populație, decât profitabile pentru 
suveran”.282   

Concluzionând, după ce am făcut o 
incursiune prin istoria fiscalității, după ce ne-am 
îmbogățit  cultura fiscală din experiențele  specifice 
diferitelor perioade  istorice și a sistemelor social-
economice și politico-instituționale, care s-au 
succedat în timp, dar și din literatura de 
specialitate, putem afirma, acum, la începutul 
celui de-al treilea mileniu, că, la capitolul teorie, 
fiscalitatea  are acoperire totală,  dar se simte tot 

                                                 
280 Ibidem,  p. 98 
281 Ibidem,  p. 97. 
282 Ibidem, p. 98 
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mai stringent nevoia unei noi abordări  politice a 
fiscalității.  Este momentul eliminării oricărei 
posibilități de manifestare a statului ca stat agent-
fiscal sau ca stat stăpân,  forme caracteristice, mai 
ales, statului minimal și concentrarea și construirea  
întregii politici fiscale pornind de la drepturile de 
care trebuie să se bucure contribuabilul în 
raporturile lui cu statul, stat care are obligația să i 
le împlinească. Obligațiile contribuabilului trebuie 
să derive numai din răspunsul, în echivalență, la 
drepturile acestuia. 

 
* 

*       * 
 

• Istoria fiscalităţii este interesantă, 
instructivă, necesară şi, de la un anumit nivel, 
obligatorie pentru orice finanţist şi om politic.  Din 
experienţele, bune sau rele, trăite de-a lungul 
timpului de înaintaşii noştri, dar şi din eforturile, 
căutările şi lucrările lor avem obligaţia să învăţăm; 

• Trecerea în revistă a modului cum 
a evoluat fiscalitatea românească  de-a lungul 
timpului ne oferă posibilitatea să reţinem din 
imaginea ei de ansamblu, întâi de toate, principiile 
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aşezate atât la temelia normelor juridice care au 
prezidat legislaţia în materie, punându-se sub 
semnul analizei critice acele principii care nu s-au 
dovedit viabile sau din cauza cărora au derivat 
practici fiscale ce n-au concordat cu sensul istoriei 
înseşi a societăţii. Pe de altă parte, pot fi reţinute 
idei în temeiul cărora se pot adopta principii şi 
norme fiscale mai maleabile şi în acelaşi timp mai 
eficiente atunci când ne raportăm la realitatea 
zilelor noastre;  

• Literatura de specialitate pe care 
am supus-o cercetării şi îndeosebi materialul 
documentar pe care am avut posibilitatea să-l 
supun analizei m-au determinat să subliniez 
caracterul de clasă intrinsec al politicilor fiscale 
promovate de-a lungul timpurilor şi care consider 
că iese pregnant în evidenţă şi din structura 
legislaţiei fiscale care a fost adoptată după 
decembrie 1989 şi pe care consider ca fiind absolut 
necesar să fie supusă revizuirii în concordanţă cu 
principiile fundamentale ale fiscalităţii, dar şi ale 
drepturilor omului; 

• Din perspectiva istorică, din ce în 
ce mai largă, vizavi de perioada societăţii 
socialiste, prezint o viziune distinctă în raport cu 
literatura de specialitate existentă despre sistemul 
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fiscal al acelei perioade. În acest sens, ofer 
specialiştilor, cel puţin, unele temeiuri de 
meditaţie pe marginea, inclusiv, a neajunsurilor 
acelui sistem fiscal în raport cu eficienţa sa 
economico-socială. 

• După ce am arătat că  teoria  fiscală 
este bogată şi, se poate afirma, îndestulătoare,  
concluzionez că avem nevoie, pe de o parte, de un 
alt mod de abordare a termenilor fiscali şi a 
fiscalităţii în general şi, pe de altă parte, este 
necesară promovarea unei altfel de politică fiscală; 

• Nu există fiscalitate bună sau rea,  
există numai politici fiscale care servesc, în 
aceeași măsură, interesul public și interesul 
privat  și politici fiscale care sunt aservite total  

grupurilor de interese care sunt la putere; 

• Fiscalitatea este simplă atunci 
când lucrează pentru contribuabil și este foarte 
complicată, şi de cele mai multe ori de neînţeles,  

atunci când este folosită de puterea politică în 
interes propriu. 

• În ceea ce priveşte schimbarea 
modului de abordare, se impune reconsiderarea 
definirii contribuabilului şi eliminarea abordării 
acestuia ca pe o  persoană fizică sau juridică 
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obligată să plătească impozite şi taxe şi 
promovarea unei fiscalităţi în care contribuabilul, 
în demersul lui de a-şi asigura cele mai bune 
condiţii de viaţă, trebuie să se bucure de toate 
libertăţile care nu aduc atingere prevederilor 
legale şi care nu lezează interesele altor persoane 
sau societăţii, în timp ce  statul, inclusiv prin 

fiscalitate,  are obligaţia de a crea toate condiţiile 
necesare asigurării unui nivel de trai mai bun şi în 
continuă creştere pentru fiecare individ în parte şi 
pentru societate în întregul ei; 

• Contribuabilul este acea persoană 
fizică sau juridică, care, în schimbul unui bun 
sau serviciu primit de la stat, în compensație, are 
obligația să plătească anumite impozite. 

• Se impune abandonarea politicilor 
fiscale în care impozitele şi taxele  reprezintă 
principalele surse de asigurare a venitului la 
bugetul statului şi promovarea unei fiscalităţi care 
joacă, în primul rând şi în principal, rolul de 
regulator al mecanismelor pieţei; 

• Exprimarea mai multor puncte de 
vedere legate nu numai de evoluţia sistemului 
fiscal, atât înainte de 1989 cât şi după aceea, dar  şi 
expunerea, pe de o parte, a unor observaţii 
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referitoare la structura şi dinamica sistemului 
fiscal până în zilele noastre şi,  pe de altă parte, 
formularea unor întrebări legate îndeosebi de 
adecvarea actualei legislaţii fiscale,  pot conduce la 
posibile ameliorări ale acesteia astfel încât să se 
obţină, pe de o parte, o eficienţă sporită în 
alimentarea şi susţinerea bugetului, iar, pe de altă 
parte, o relaxare a suportabilităţii obligaţiilor 
fiscale de către contribuabili. 

• Studierea comparativă a diferitelor 
etape istorice, manifestări, concepte, teorii şi 
tablouri ale realităţii sistemelor fiscale oferă şansa 
de a primi răspunsuri concrete la numeroasele 
întrebări pe care şi le pun contribuabilii, dar, mai 
ales, cei care gândesc şi fac politica fiscală. 

•  Fiscalitatea, într-un fel sau altul,  face 
parte din viaţa fiecărui cetăţean. O schimbare a 
centrului de greutate dinspre stat către contribuabil 
şi promovarea unei legislaţii fiscale  care să 
pornească în  formarea ei de la drepturile şi 
interesele contribuabilului şi nu de la obligaţiile pe 
care acesta le-ar avea faţă de stat s-ar putea face cu  
respectarea tuturor principiilor  fundamentale ale 
fiscalităţii;   
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• O fiscalitate  care promovează drepturile 
şi interesele contribuabilului, mai bine zis, o 
fiscalitate care nu-l mai subjugă ci îl slujeşte pe 
contribuabil,  ar presupune un real proces de 
transformare a acesteia dintr-o fiscalitate confuză, 
birocratică, costisitoare şi  generatoare de corupţie, 
de blocaj financiar, de criză economică şi socială 
către o fiscalitate favorabilă dezvoltării economice 
şi sociale, potrivnică actului coruptibil, o fiscalitate 
care ar avantaja  formarea unei societăţi mai 
echitabile, mai morale, mai sănătoasă din toate 
punctele de vedere; 

•  Informaţiile pe care ni le oferă istoria 
fiscalităţii ne pot ajuta la elaborarea unor politici 
economice şi fiscale prin care impozitele şi taxele 
să nu mai constituie principala sursă de asigurare 
a veniturilor la bugetul consolidat al statului,  lor 
urmând să li se atribuie, în primul rând, rolul de 
regulator al mecanismelor pieţei, de protejare sau 
încurajare/descurajare a anumitor activităţi sau 
ramuri economice, de creştere/scădere sau 
orientare a consumului, dar şi acela de a ajuta la 
formarea unei societăţi mai morale, mai echitabile. 

 



275 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

 

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ 

 
Angelescu, I.N., Politica economica a României Mari în 

conflict cu politica imperialistă, în "Analele  economice şi 
statistice", an IV. nr. 7-8 din 1923. 

Badea, Marin, Istoria economiei naţionale româneşti,  Casa 
de Editură și Librărie „Nicolae Bălcescu”,  Bucureşti, 2003. 

Badea, Marin; Buican, Mariana; Josan, Andrei; Istoria 
românilor, vol II,  Epocile modernă și contemporană,  
Editura „Independența Economică”, Pitești, 2002. 

Bistriceanu, Gheorghe D.; Popescu, Gheorghe H.;  Bugetul 
de stat al României,  Editura Universitară, București, 2007. 

Cioran, Emil, Schimbarea la faţă  a Romaniei, Editura 
Humanitas, Bucuresti, 2006. 

Condor, Ioan; Nicolescu, Gheorghe;  Impozitele și taxele 
din România. Procedura fiscală, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 1983. 

Constantinescu, N.N.,  (coordinator),  Istoria economică 
a României,  vol.II,  Editura Economică,  București, 2004.  

Constantinescu, N.N.; Postolache, Tudorel; Ivanciu 
Nicolae –Văleanu; Mureşan, Ştiinţe economice, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1982, 

Dinu Marin, Criza reformei. Eu sunt roman?, Editura 
Economică, București, 1999. 

Eminescu,  Mihai,   Opere, vol. X,  Editura Academiei, 
Bucureşti, 1980. 

Fota, Dionysius, Măsuri complexe de stopare a crizei şi 
soluţii de reabilitare a economiei naţionale, Editura Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România,  Bucureşti, 2010. 

Georgescu, Titu, Istoria românilor,  Editura Fundației 
„România de Mâine”, București, 2000. 

Giurescu, Constantin C.; Matei, Horia; Constantiniu, 



276 
 

Constantin Rotaru 

Florin; Nicolescu, Nicolae C.;  Rădulescu, Gheorghe;  Istoria 
României în date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 
1972,  

Gliga, Ioan,   Regimul juridic al veniturilor bugetului de 
stat, Editura Științifică,  București, 1967. 

Ioniță, Gh. I.,  Istoria românilor de la Marea Unire din 1918 
până în present,  ed.a II-a,  Editura UCDC,  București, 1999. 

Iuga, Cornel,  Eficiența economică și pârghiile financiare,  
Editura Politică, București. 1977. 

Juravle, Vasile;  Vintilă, Georgeta;  Metode şi tehnici 
fiscale,  Editura Rolcris, Bucureşti, 2000. 

Maievschi, M.,Contribuții la istoria finanțelor publice ale 
României (1914-1944), Editura Științifică, București, 1957. 

Marcu, N., (sub redacție sc), Istorie economică,  Editura 
Didactică și Pedagogică, București, 1979. 

Minea, Mircea Ștefan; Costaș, Cosmin Flavius,  
Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, Editura 
Rosetti,  București,  2006. 

Moșteanu, Tatiana, Prețuri și concurență, Editura 
Didactică și Pedagogică București,  2000. 

Niculescu-Mizil, Paul,  O istorie trăită,  vol. I,  Editura 
Enciclopedică, București, 1997. 

Pilat, Vasile, Funcţionarea economiei naţionale, Editura 
Rosetti Educaţional, Bucureşti, 2006, 

Rogojanu, Angela,  Stăpânii ideilor economice, vol. I – 
III,  Editura Economică,  București,  2009. 

Roubini, Nouriel;  Mihm, Stephen; Economia crizelor. 
Curs fulger despre viitorul finanțelor, Editura Publica, 
București, 2010.  

Schumpeter, Joseph A.,   Poate supraviețui capitalismul? 
Distrugerea creatoare și viitorul economiei globale,  Editura 
Publica,  București,  2011. 

Schumpeter, Joseph A., Zece mari economişti. De la 
Marx la Keynes, Editura Publica, Bucureşti, 2010. 

Scurtu, Ioan; Buzatu, Gheorghe ; Istoria românilor în 
secolul XX, Editura Paideea, Bucureşti, 1999. 



277 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

Smedescu,  Ion,  Cooperația în România, Editura 
Științifică, București, 1978. 

Smith, Adam,  Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii 
şi cauzelor ei,  vol. II, Editura Academiei RPR, Bucureşti,  1965. 

Şesan, Al.; Ţiplea, Gh.; Vasilescu, N.; Popa, N.;  Impozitele 
şi taxele de la populaţie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, 

Taşnadi, Alexandru;  Taşnadi, Bogdan,   Universul 
teoriilor economice, vol. I-II, Editura Economică,   Bucureşti,  
2001. 
Țâțu, Lucian; Șerbănescu, Cosmin; Cataramă, Delia; 

Ștefan, Dan; Nica Adrian; Mircescu, Emilian; Fiscalitate. De 
la lege la practică, (ediția a VII-a revăzută și actualizată), 
Editura ALL Beck, București, 2010. 

Văcărel, Iulian,  Finanțele Republicii Socialiste România,  
Editura Științifică, București, 1971. 

Văcărel, Iulian,  Contradicțiile sistemului economiei de 
comandă, Editura Economistul, București, 1991. 

Vijoli, Aurel,  Transformări ale sistemului bănesc, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 
1980. 

Vintilă, Georgeta; Călin, Magdalena; Vintilă, Nicoleta;  
Fiscalitate, Editura Economică, Bucureşti, 2002. 



278 
 

Constantin Rotaru 

 
* 

* * 
 

Constituția României din 1923. 
Constituţia Republicii Populare Române  din 1948. 
Constituția Republicii Socialiste România din 1965. 
Constituția României din 2003. 
Culegere de legi, decrete şi hotărâri,  Editura Politică, 
Bucureşti, 1982. 
Declaraţia  cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc 
Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti 
internaţionale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R.  
din aprilie 1964, Editura Politică,  Bucureşti, 1964. 
„Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr.1, şedinţa din 15 
Octombrie 1947, Bucureşti, 1947. 
Academia Română, Societatea Română de Statistică, 
Fundaţia Naţională de Ştiinţă şi Artă, Cunoaşte România, 
Editura Economică,  București, 2004. 
 
*** Buletinul Oficial,    Partea I,  1948 –1989. 
*** Monitorul  Oficial,  Partea I, 1918 - 1939. 
*** Monitorul  Oficial,  Partea I, 1990 - 2010.  



279 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

Anexa 1 

Evoluţia producţiei la câteva bunuri româneşti 
obţinute în perioada 1938 -2008, aşa cum rezultă 
din indicatorii prezentaţi în Anuarele Statistice 
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Anexa 2 
Dispoziţia de impunere - singurul document folosit de 
sistemul fiscal socialist pentru autorizarea şi desfăşurarea 
activităţii liber-profesionoştilor.  



286 
 

Constantin Rotaru 

 



287 
 

 

Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală  

Anexa  nr. 3 
L I S T A 

actelor  normative care au modificat și completat 
CODUL  FISCAL  până la 5 mai 2011 

Act normativ Denumire act normativ 
Ordin nr. 1984 din 
11/05/2011  

privind stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA 

Decizie nr. 2 din 
12/04/2011  a Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011 

Procedură din 
11/04/2011  

de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) 
lit... 

Ordin nr. 1930 din 
30/03/2011  

privind aprobarea obligaţiilor care revin 
oficiilor nominalizate de Casa Naţională de 
Pensii Public... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 86 din 
30/06/2009  

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru 
unele livrări de bunuri şi prestări de servicii 
efect... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 8 din 
17/02/2010  

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru 
unele livrări de bunuri şi prestări de servicii 
efect... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 22 din 
02/03/2011  

privind reglementarea unor măsuri fiscale 
pentru unele livrări de bunuri şi prestări de 
servicii efectuate... 

Hotărâre nr. 150 
din 23/02/2011  

pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Cod... 

Hotărâre nr. 113 
din 09/02/2011  

pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei... 

Procedură din 
15/09/2010  

Procedură şi condiţiile de înregistrare a 
operatorilor economici care comercializează în 
sistem angr... 

Decizie nr. 1 din 
19/07/2010  a Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 

Ordin nr. 2157 din 
06/07/2010  

privind depunerea prin mijloace electronice a 
formularului (318) "Cerere de rambursare a taxei ... 
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Ordin nr. 1907 din 
28/06/2010  

privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 

Ordin nr. 2101 din 
24/06/2010  

privind aprobarea Procedurii de organizare şi 
funcţionare a Registrului operatorilor 
intracomunitari... 

Decizie nr. 3 din 
12/04/2011  

a Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011 

Regulament din 
26/02/2010  

de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse 
accizelor ... 

Ordin nr. 76 din 
21/01/2010  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (390 VIES) "Declaraţie 
recapitulativă p... 

Ordin nr. 77 din 
21/01/2010  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăugată... 

Ordin nr. 75 din 
21/01/2010  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (301) "Decont special de taxă pe 
valoarea... 

Procedură din 
28/07/2009  

Procedură şi condiţii de înregistrare a 
operatorilor economici care comercializează în 
sistem angro ... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 86 din 
30/06/2009  

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru 
unele livrări de bunuri şi prestări de servicii 
efect... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 67 din 
03/06/2009  

privind aprobarea scoaterii din rezervele de 
stat a unor cantităţi de petrol pentru 
turboreactoare, ... 

Regulament din 
25/05/2009  

de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse 
accizelor ... 

Procedură din 
29/05/2009  

de actualizare a vectorului fiscal pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de taxă pe v... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 29 din 
25/03/2009  

pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 
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Ordin nr. 297 din 
12/02/2009  

privind indicele de inflaţie utilizat pentru 
actualizarea plăţilor anticipate în contul 
impozitului ... 

Normă din 
26/11/2008  

privind determinarea, reţinerea şi virarea 
impozitului pe câştigul de capital rezultat din 
transferu... 

Ordin nr. 1815 din 
29/12/2008  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/... 

Ordin nr. 3687 din 
17/12/2008  

privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 

Ordin nr. 1537 din 
11/11/2008  

pentru aprobarea Deciziei Comisiei de 
proceduri fiscale nr. 1/2008 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 117 din 
24/09/2008  

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, 
sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 
combusti... 

Ordin nr. 1706 din 
30/05/2008  

privind aprobarea procedurilor de stabilire, 
plată şi rectificare a impozitului pe veniturile 
din tr... 

Ordin nr. 1889 din 
08/07/2008  

privind aprobarea procedurilor de stabilire, 
plată şi rectificare a impozitului pe veniturile 
din tr... 

Ordin nr. 1372 din 
06/05/2008  

privind organizarea evidenţei în scopul taxei 
pe valoarea adăugată, conform art. 156 din 
Legea nr. 5... 

Procedură din 
08/04/2008  

de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri 
de TVA a persoanelor impozabile înregistrate 
în sco... 

Ordin nr. 254 din 
18/02/2008  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (301) "Decont special de taxă pe 
valoarea... 

Ordin nr. 101 din 
21/01/2008  

privind aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor, ta... 

Ordin nr. 94 din 
17/01/2008  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăug... 
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Ordin nr. 1 din 
03/01/2008  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare de declaraţii informative 

Lege nr. 260 din 
19/07/2007  

privind înregistrarea operaţiunilor comerciale 
prin mijloace electronice 

Instrucţiuni din 
18/12/2007  

de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 
143 alin. ... 

Decizie nr. 963 din 
30/10/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fi... 

Ordin nr. 2463 din 
21/12/2007  

privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 
şi alte precizări date în aplicarea titlului VII 
&quo... 

Ordin nr. 2371 din 
12/12/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/... 

Procedură din 
21/11/2007  

de soluţionare a cererilor de restituire a taxei 
pe valoarea adăugată depuse în condiţiile 
titlului ... 

Procedură din 
23/11/2007  

de autorizare pentru a importa bunuri în 
regim de scutire de la plata taxei pe valoarea 
adăugată a o... 

Normă din 
16/11/2007  

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), 
k),... 

Instrucţiuni din 
29/10/2007  

de aplicare a măsurilor de simplificare în 
domeniul taxei pe valoarea adăugată privind 
operaţiunile ... 

Instrucţiuni din 
29/10/2007  

de aplicare a măsurilor de simplificare în 
domeniul taxei pe valoarea adăugată privind 
retururile de... 

Normă din 
19/10/2007  

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată 
cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt 
stabili... 

Decizie nr. 5 din 
15/01/2007  

privind examinarea recursului în interesul 
legii, declarat de procurorul general al 
Parchetului de p... 
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Instrucţiuni din 
05/10/2007  

de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 
143 alin. ... 

Normă din 
29/06/2007  

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), 
k),... 

Ordin nr. 1039 din 
24/07/2007  

pentru aprobarea listei contribuabililor 
inactivi şi a listei contribuabililor reactivaţi 

Precizare din 
18/07/2007  

de aplicare a unor prevederi din normele 
metodologice de aplicare a titlului VII "Accize 
şi alt... 

Procedură din 
08/06/2007  

de restituire a accizelor plătite de către 
utilizatorii produselor supuse accizelor 
armonizate, pent... 

Procedură din 
08/06/2007  

privind calculul taxei speciale pentru 
autoturisme şi autovehicule 

Ordin nr. 590 din 
29/06/2007  privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 

Ordin nr. 273 din 
28/05/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăug... 

Normă din 
03/04/2007  

privind procedura de acordare a certificatului 
de amânare de la plata în vamă a taxei pe 
valoarea ad... 

Ordin nr. 262 din 
19/02/2007  

pentru aprobarea formularelor de înregistrare 
fiscală a contribuabililor 

Procedură din 
15/02/2007  

pentru aprobarea perioadei fiscale 
semestriale/anuale pentru persoanele 
impozabile înregistrate în s... 

Ordin nr. 273 din 
20/02/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Certificat de atestare a calităţii 
de ... 

Ordin nr. 185 din 
06/02/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/... 

Ordin nr. 155 din 
31/01/2007  

privind aplicarea măsurilor de simplificare 
pentru lucrările de construcţii-montaj 
prevăzute la art.... 
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Ordin nr. 80 din 
16/01/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului 100 "Declaraţie privind 
obligaţiile de ... 

Ordin nr. 86 din 
25/01/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare de declaraţii informative 
privind activita... 

Ordin nr. 111 din 
24/01/2007  

privind obligaţia depunerii Declaraţiei privind 
ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 
2003... 

Ordin nr. 35 din 
12/01/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea 
adăug... 

Ordin nr. 36 din 
12/01/2007  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (301) "Decont special de taxă pe 
valoar... 

Ordin nr. 34 din 
12/01/2007  

privind nivelul accizei minime pentru ţigarete 

Ordin nr. 2224 din 
22/12/2006  

pentru aprobarea unor proceduri privind 
înregistrarea şi gestiunea persoanelor 
impozabile înregistra... 

Procedură din 
17/10/2006  

Procedură de solicitare a verificării valabilităţii 
codului de înregistrare în scopuri de TVA şi a 
d... 

Normă din 
22/12/2006  

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi 
prestările de ... 

Instrucţiuni din 
22/12/2006  

pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu 
privire la transferuri şi achiziţii 
intracomunitare as... 

Normă din 
22/12/2006  

privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de 
autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea 
ad... 

Normă din 
22/12/2006  

privind scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adăugată şi a accizelor pentru importurile 
definitive... 

Instrucţiuni din 
22/12/2006  

de aplicare a măsurilor de simplificare cu 
privire la transferuri şi achiziţii 
intracomunitare asimi... 
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Instrucţiuni din 
22/12/2006  

de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 
143 alin. ... 

Ordin nr. 2226 din 
27/12/2006  

privind utilizarea unor formulare financiar-
contabile de către persoanele prevăzute la art. 
1 din Le... 

Decizie nr. 7 din 
17/11/2006  

privind art. 2 Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 17/2000, pct. 1.3 din Normele 
de aplicare a Ord... 

Normă din 
22/12/2006  

de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea 
adăugată pentru traficul internaţional de 
bunuri, prevă... 

Ordin nr. 2157 din 
18/12/2006  

privind organizarea activităţii de administrare 
a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe 
teritor... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 122 din 
21/12/2006  

privind regimul fiscal aplicabil plăţilor 
compensatorii efectuate către angajaţii locali ai 
Delegaţi... 

Ordin nr. 2135 din 
12/12/2006  

privind înregistrarea operatorilor economici 
care vor efectua achiziţii intracomunitare de 
produse a... 

Procedură din 
15/11/2006  

de compensare a creanţelor fiscale rezultate 
din raporturi juridice vamale şi de restituire a 
eventu... 

Ordin nr. 575 din 
21/07/2006  

privind stabilirea condiţiilor şi declararea 
contribuabililor inactivi 

Decizie nr. 3 din 
05/07/2006  

privind art. 8 şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

Ordin nr. 901 din 
05/06/2006  

privind aprobarea Procedurii de modificare a 
codului de înregistrare în scopuri de TVA 
pentru persoa... 

Procedură din 
05/06/2006  

de modificare a codului de înregistrare în 
scopuri de TVA pentru persoanele juridice 
înregistrate ca... 

Ordin nr. 955 din 
09/06/2006  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Declaraţie recapitulativă 
privind livr... 
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Ordin nr. 1230 din 
24/07/2006  

privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii de către reprezentanţe 

Decizie nr. 2 din 
03/04/2006  

a Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 3-4 aprilie 
2006 

Procedură din 
22/02/2006  

de restituire a taxei pe valoarea adăugată către 
forţele armate ale statelor străine membre 
NATO car... 

Ordin nr. 303 din 
24/02/2006  

pentru modificarea Normelor privind 
procedura de acordare a certificatelor de 
exonerare de la plata ... 

Instrucţiuni nr. 12 
din 29/12/2005  

privind determinarea, reţinerea şi virarea 
impozitului pe câştigul de capital rezultat din 
transferu... 

Ordin nr. 2017 din 
29/12/2005  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/... 

Normă din 
07/12/2005  

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi 
prestările de ... 

Ordin nr. 1016 din 
18/07/2005  

privind aprobarea deducerilor personale 
lunare pentru contribuabilii care realizează 
venituri din sa... 

Ordin nr. 914 din 
28/06/2005  

privind procedura de declarare şi stabilire a 
impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăţilo... 

Ordin nr. 877 din 
22/06/2005  

privind constituirea şi atribuţiile Comisiei 
fiscale centrale 

Normă tehnică din 
20/04/2005  

de efectuare a supravegherii vamale la 
eliberarea şi livrarea marcajelor pentru 
produse accizabile d... 

Ordin nr. 107 din 
06/04/2005  

pentru aprobarea modelului Declaraţiei 
privind programul de lucru al fabricii de 
alcool etilic/disti... 

Decizie nr. 1 din 
18/03/2005  

pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea 
unitară a unor prevederi referitoare la accize, 
taxa p... 

Ordin nr. 334 din 
23/03/2005  

pt. aprobarea modelului şi conţinutului Cererii 
de înregistrare şi atestare a activităţii de dist... 
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Hotărâre nr. 84 din 
03/02/2005  

pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Cod... 

Normă 
metodologică din 
15/02/2005  

privind modul de calcul al dobânzilor aferente 
sumelor reprezentând eventuale diferenţe 
între impozi... 

Ordin nr. 85 din 
28/01/2005  

privind stabilirea baremului anual de 
impunere şi a deducerii personale de bază 
pentru calculul impo... 

Ordin nr. 67 din 
26/01/2005  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Decont de scutire de accize" 

Ordin nr. 36 din 
17/01/2005  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din 
Legea nr. 571/... 

Ordin nr. 39 din 
17/01/2005  

privind constituirea şi atribuţiile Comisiei 
fiscale centrale 

Procedură din 
28/12/2004  

acordării deducerilor din venitul anual global 
potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea 
nr.... 

Procedură din 
28/12/2004  

de alocare a unei sume reprezentând până la 
1% din impozitul pe venitul anual datorat 
potrivit art. ... 

Ordin nr. 19 din 
07/01/2005  

privind aprobarea deducerilor personale 
lunare pentru contribuabilii care realizează 
venituri din sa... 

Normă din 
22/12/2004  

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi 
prestările de ... 

Procedură din 
22/12/2004  

de restituire şi de rambursare a sumelor de la 
buget, precum şi de acordare a dobânzilor 
cuvenite co... 

Hotărâre nr. 783 din 
19/05/2004  

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 
taxe a... 

Ordonanţă nr. 83 
din 19/08/2004  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

Decizie nr. 10 din 
02/12/2004  

pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea 
unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe 
valoarea... 
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Hotărâre nr. 2164 
din 30/11/2004  

Privind aprobarea Criteriilor şi documentelor 
necesare pentru obţinerea soluţiei fiscale 
individuale... 

Ordonanţă de 
urgenţă nr. 123 din 
24/11/2004  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

Hotărâre nr. 1840 
din 28/10/2004  

pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Cod... 

Normă 
metodologică din 
17/09/2004  

privind reflectarea în contabilitate a 
principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, 
dizolvare şi l... 

Lege nr. 376 din 
28/09/2004  

privind bursele private 

Decizie nr. 5 din 
22/07/2004  

pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea 
unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe 
valoar... 

Ordonanţă nr. 94 
din 26/08/2004  

privind reglementarea unor măsuri financiare 

Procedură din 
05/08/2004  

privind deducerea din venitul anual global a 
cheltuielilor pentru reabilitarea locuinţei de 
domicili... 

Normă din 
12/08/2004  

privind procedura de acordare a certificatelor 
de exonerare de la plata în vamă a taxei pe 
valoarea ... 

Ordin nr. 1033 din 
06/07/2004  

privind constituirea şi atribuţiile Comisiei 
fiscale centrale 

Decizie nr. 3 din 
30/06/2004  

a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea 
unitară a unor prevederi referitoare la 
impozitul pe p... 

Normă 
metodologică din 
08/07/2004  

privind organizarea şi conducerea evidenţei 
contabile în partidă simplă de către persoanele 
fizice c... 

Ordin nr. 927 din 
17/06/2004  

privind procedura de declarare şi stabilire a 
impozitului pe veniturile din activităţi agricole 

Ordin nr. 189 din 
20/05/2004  

privind încadrarea în activitatea de creaţie de 
programe pentru calculator 
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Ordin nr. 748 din 
13/05/2004  

privind încadrarea în activitatea de creaţie de 
programe pentru calculator 

Ordin nr. 250 din 
31/05/2004  

privind încadrarea în activitatea de creaţie de 
programe pentru calculator 

Codul de 
Procedură Fiscală 
din 24/06/2004  

Codul de Procedură Fiscală al României 

Procedură din 
13/05/2004  

de soluţionare a cererilor de restituire a taxei 
pe valoarea adăugată în cazul operaţiunilor 
scutite... 

Decizie nr. 2 din 
07/04/2004  

privind aplicarea unitară a unor prevederi 
referitoare la impozitul pe profit, convenţiile 
de evitar... 

Normă din 
09/04/2004  

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată 
cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt 
stabili... 

Ordin nr. 528 din 
09/04/2004  

pentru aprobarea Normelor privind restituirea 
taxei pe valoare adăugată cumpărătorilor, 
persoane fiz... 

Metodologie din 
26/02/2004  

de soluţionare a deconturilor cu sume negative 
de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de 
rambursare 

Normă din 
17/02/2004  

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi 
prestările de ... 

Ordin nr. 281 din 
10/02/2004  

privind aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile 
de... 

Ordin nr. 289 din 
16/02/2004  

privind constituirea şi atribuţiile Comisiei 
fiscale centrale 

Ordin nr. 161 din 
20/01/2004  privind fişele fiscale 

Ordin nr. 256 din 
04/02/2004  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Decont de taxă pe valoarea 
adăugată&qu... 

Ordin nr. 257 din 
04/02/2004  

pt. aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului "Decont special de taxă pe val... 
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Normă din 
02/02/2004  

de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată 
pentru construirea, consolidarea, extinderea, re... 

Ordin nr. 160 
din 
20/01/2004  

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare privind administrarea impozitului pe 
venit... 

Ordin nr. 192 
din 
28/01/2004  

privind stabilirea baremului anual de impunere şi a 
deducerii personale de bază pentru calculul impo... 

Ordin nr. 171 
din 
23/01/2004  

pentru aprobarea unor formulare financiar-
contabile, comune pe economie, privind taxa pe 
valoarea ad... 

Normă din 
20/01/2004  

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea 
adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de 
... 

Ordin nr. 1853 
din 
22/12/2003  

privind documentele fiscale utilizate în domeniul 
produselor accizabile 

Instrucţiuni 
din 
22/12/2003  

de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată 
pentru exporturi şi alte operaţiuni similare, ... 

Ordin nr. 1828 
din 
22/12/2003  

privind documentele necesare achiziţionării unor 
produse accizabile în regim de scutire 

Ordin nr. 1845 
din 
22/12/2003  

privind norme de aplicare a unor prevederi din 
titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din L... 

Ordin nr. 1847 
din 
22/12/2003  

privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor 
independente pentru care venitul net se poate 
deter... 

Ordin nr. 1852 
din 
22/12/2003  

privind modelul marcajelor aplicate asupra unor 
produse accizabile şi procedura de achiziţionare a 
a... 

Normă din 
22/12/2003  

privind procedura de acordare a certificatelor de 
exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea ... 

Ordin nr. 1848 
din 
22/12/2003  

privind stabilirea baremului lunar pentru 
impunerea veniturilor din salarii şi pensii pentru 
anul fi... 
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Anexa nr. 4 
 

Deciziile  

pronunţate de Curtea Constituțională cu privire la 
constituţionalitatea prevederilor Codului Fiscal  

Act Titlu act 
Decizie nr. 184 
din 10/02/2011  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1851 a... 

Decizie nr. 147 
din 08/02/2011  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1251 a... 

Decizie nr. 171 
din 08/02/2011  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. ... 

Decizie nr. 1386 
din 26/10/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 771 ali... 

Decizie nr. 1355 
din 21/10/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2067 a... 

Decizie nr. 1359 
din 21/10/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) ... 

Decizie nr. 1286 
din 14/10/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) ... 

Decizie nr. 893 
din 06/07/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (2) din... 

Decizie nr. 892 
din 06/07/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 al... 

Decizie nr. 941 
din 06/07/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art... 

Decizie nr. 890 
din 06/07/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din... 

Decizie nr. 940 
din 06/07/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 al... 

Decizie nr. 389 
din 13/04/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (3) lit.... 

Decizie nr. 518 
din 27/04/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din... 

Decizie nr. 259 
din 16/03/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct... 

Decizie nr. 253 
din 16/03/2010  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 raportate la c... 
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Decizie nr. 1072 
din 08/09/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 571/2003 
priv... 

Decizie nr. 1088 
din 08/09/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din... 

Decizie nr. 1090 
din 08/09/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) din... 

Decizie nr. 1069 
din 14/07/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (7) şi ... 

Decizie nr. 766 
din 12/05/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 din 
Ordonanţa... 

Decizie nr. 804 
din 19/05/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 
pri... 

Decizie nr. 602 
din 28/04/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) din... 

Decizie nr. 331 
din 17/03/2009  

privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 295 alin. (11) lit. b) d... 

Decizie nr. 78 din 
15/01/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 263 alin. (2) 
pct.... 

Decizie nr. 276 
din 24/02/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (12) şi ... 

Decizie nr. 245 
din 19/02/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 148 şi ... 

Decizie nr. 246 
din 19/02/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1)-(3) ... 

Decizie nr. 124 
din 03/02/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1473 a... 

Decizie nr. 209 
din 17/02/2009  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din... 

Decizie nr. 1257 
din 25/11/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 250 alin. (1) 
pct.... 

Decizie nr. 1296 
din 02/12/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art... 

Decizie nr. 1272 
din 25/11/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141, a... 

Decizie nr. 1157 
din 06/11/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (6) teza... 

Decizie nr. 1131 
din 16/10/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct... 
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Decizie nr. 1088 
din 14/10/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 lit. c), art.... 

Decizie nr. 1145 
din 16/10/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141 a... 

Decizie nr. 971 
din 30/09/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 
priv... 

Decizie nr. 917 
din 16/09/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 
pri... 

Decizie nr. 1028 
din 07/10/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141 -... 

Decizie nr. 923 
din 16/09/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct... 

Decizie nr. 948 
din 23/09/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141-2... 

Decizie nr. 887 
din 10/07/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct... 

Decizie nr. 764 
din 24/06/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct... 

Decizie nr. 240 
din 04/03/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5 

Decizie nr. 249 
din 06/03/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 lit. a), b) ş... 

Decizie nr. 183 
din 26/02/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 şi ale art. 2... 

Decizie nr. 52 din 
31/01/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (5) din... 

Decizie nr. 32 din 
15/01/2008  

referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit... 

Decizie nr. 1117 
din 27/11/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 409 din Codul de procedură civ... 

Decizie nr. 1199 
din 13/12/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Lege... 

Decizie nr. 963 
din 30/10/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fi... 

Decizie nr. 963 
din 30/10/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fi... 

Decizie nr. 884 
din 16/10/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fi... 

Decizie nr. 857 
din 09/10/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 57... 
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Decizie nr. 702 
din 11/09/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fi... 

Decizie nr. 345 
din 03/04/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 57... 

Decizie nr. 324 
din 29/03/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 57... 

Decizie nr. 199 
din 13/03/2007  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 2441 alin. (1) lit.... 

Decizie nr. 356 
din 02/05/2006  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 185 alin. (3 

Decizie nr. 349 
din 18/04/2006  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 43, ale art. 46, ale art. 48, ... 

Decizie nr. 299 
din 06/04/2006  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 57... 

Decizie nr. 154 
din 23/02/2006  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 185 alin. (3 

Decizie nr. 189 
din 31/03/2005  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor titlului VII - Accize din Legea nr.... 

Decizie nr. 522 
din 25/11/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Lege... 

Decizie nr. 477 
din 09/11/2004  

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 252 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 ... 

Decizie nr. 373 
din 28/09/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/... 

Decizie nr. 283 
din 01/07/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea ... 

Decizie nr. 224 
din 18/05/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232... 

Decizie nr. 154 
din 30/03/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232... 

Decizie nr. 69 din 
24/02/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 103 alin. 1 din Legea nr. 92/1... 

Decizie nr. 47 din 
03/02/2004  

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 246 alin. (1) lit. i) şi alin.... 

 






