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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură 

de urgență, prin adresa n r. PLx. 396 din 23 septembrie 2019, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 7 

octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu amendamente respinse prezentate în anexa la prezentul aviz. 
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ANEXA 

AMENDAMENTE RESPINSE  

Nr. 
Crt. 

Textul Proiectului Legii 
pentru completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal 

Amendamente  propuse Motivație 

1.  Art. 134¹, alin. (2)  
 
 
Taxa este datorată numai în 
situația în care venitul lunar 
din pensie și/sau indemnizație 
pentru limită de vârstă, de la 
unul sau mai mulți plătitori, 
după caz, din care se deduce 
impozitul pe venit aferent 
stabilit potrivit prevederilor 
Titlului IV, este mai mare 
decât suma netaxabilă de 
7.000 lei. În situația în care, 
ca urmare a aplicării 
principiului 
contributivității, cuantumul 
pensiei din sistemul public 
depășește plafonul de 7.000 
lei, suma netaxabilă 
reprezintă nivelul acestui 
cuantum. 

Art. 134¹, alin. (2) se modifică și se 
completează cu următorul conținut:  

Taxa este datorată numai în situația în care 
venitul lunar din pensie și/sau indemnizație 
pentru limită de vârstă, de la unul sau mai 
mulți plătitori, după caz, din care se deduce 
impozitul pe venit aferent stabilit potrivit 
prevederilor Titlului IV, este mai mare 
decât suma netaxabilă echivalentă cu 
câștigul salarial mediu brut pe economie, 
previzionat în ultima prognoză 
macroeconomică, respectiv prognoza de 
toamnă, publicată de către Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză în 
anul în curs pentru anul următor. În 
situația în care, ca urmare a aplicării 
principiului contributivității, cu antumul 
pensiei din sistemul public depășește  
câștigul salarial mediu brut pe economie 
previzionat în ultima prognoză 
macroeconomică, suma netaxabilă 
reprezintă nivelul acestui cuantum. 
 
 

Stabilirea unui prag obiectiv, care să aibă 
corespondent în economia reală, de la care să se 
impoziteze pensiile de serviciu (speciale) reprezintă 
o condiție obligatorie pentru orice normă legală ce 
își dorește să aibă aplicabilitate generală. Astfel, 
chiar dacă în expunerea de motive a inițiativei 
legislative se menționează faptul că pragurile de 
7.000 de lei, respectiv 10.000 de lei, au fost alese pe 
baza unor studii, stabilirea unui prag obiectiv, având 
corespondență în economia reală, precum câștigul 
salarial mediu brut pe economie, previzionat în 
ultima prognoză macroeconomică, respectiv 
prognoza de toamnă, publicată de către Comisia 
Națională de Prognoză în anul în curs pentru anul 
următor, este mult mai viabilă.  

Câștigul salarial mediu brut este utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
pe baza prognozei Comisiei Naționale de Strategie 
și Prognoză.  

Câștigul salarial mediu brut pe economie, prevăzut 
în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru anul 2019, este de 5.163 lei.  
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Inițiator: 
Deputat PNL Cristian Buican 
 
 
 
 

Mai mult decât atât, folosirea câștigului mediu brut 
pe economie ca prag de la care să se impoziteze 
pensiile de serviciu (speciale) are și rolul de a 
proteja veniturile acestor pensionari, fiind legate de 
un indicator economic național relevant și obiectiv, 
ce evoluează odată cu economia.  

 

2.  Art. 134³, alin. (2) Taxa se 
calculează prin aplicarea 
următorului barem lunar 
asupra venitului lunar taxabil, 
determinat potrivit art. 134² 
alin. (1) sau (2), după caz: 
 
Tranșe de 
venit lunar 
taxabil –lei- 

Taxa –lei- 

Până la 
7.000, 
inclusiv 

0% 

7.001-
10.000, 
inclusiv 

30% 

Peste 
10.000 

900+50% 
pentru ceea 
ce depășește 
suma de 
10.000 lei 

 

Art. 134³, alin. (2) se modifică și se 
completează cu următorul conținut:  

(2) Taxa se calculează prin aplicarea 
următorului barem lunar asupra venitului 
lunar taxabil, determinat potrivit art. 134² 
alin. (1) sau (2), după caz: 
Tranșe de 
venit lunar 
taxabil –lei- 

Taxa –lei- 

Până la 
nivelul 
câștigului 
salarial mediu 
brut pe 
economie 

0% 

Peste  nivelul 
câștigului 
salarial 
mediu brut 
pe economie  

90% pentru 
ceea ce 
depășește 
suma 
nivelului  
câștigului 
salarial 
mediu brut 
pe economie  

Chiar dacă Curtea Constituțională a statuat 
faptul că acordarea pensiile de serviciu 
(speciale) ”a urmărit instituirea unui regim 
special, compensatoriu pentru anumite 
categorii socioprofesionale supuse unui regim 
special” și că aceste pensii de serviciu 
(speciale) ”sunt compuse din două elemente 
(...): pensia contributivă și un supliment din 
partea statului care, prin adunarea cu pensia 
contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de 
serviciu stabilit în legea specială”, observăm 
din expunerea de motive a propunerii 
legislative că la un nivel al pensiei de serviciu 
de peste 4.000 de lei, ponderea componentei 
necontributive în pensia de serviciu reprezintă 
aproape 60% din nivelul pensiei. Adică 
suplimentul pe care statul îl oferă pensionarilor 
speciali cu pensii de peste 4.000 de lei este 60% 
din valoarea pensiei. 
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Inițiator: 
Deputat PNL Cristian Buican 
 

Niveluri 
pensii 

de 
serviciu 

Pondere 
componentă 

necontributivitate 

Pondere 
componentă 

contributivitate 

<2000 
lei 

26% 74% 

2001 – 
4000 lei 

47% 53% 

4001 –
6000 lei 

59% 41% 

6001 – 
8000 lei 

64% 36% 

8001 – 
10000 

lei 

69% 31% 

>10000 
lei 

91% 9% 

 Ținând cont că în acest ancâștigul salarial 
mediu brut pe economie este de 5163 de lei, 
considerăm că impozitarea cu 90% a sumei ce 
depășește acest plafon, reprezintă soluția 
optimă. 
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3.  Art. 1344 – Perioada de 
aplicare 
Prevederile prezentului titlu 
se aplică până la data de 31 
decembrie 2025 inclusiv. 

Art. 1344 se modifică și se completează cu 
următorul conținut:  

Prevederile prezentului titlu se aplică până 
la data de 31 decembrie 2050 inclusiv. 

 
Inițiator: 
Deputat PNL Cristian Buican 
 

Ținând cont că modificările legislative 
succesive din ultimii 30 de ani au generat toate 
disfuncționalități legate de sistemul de pensii de 
serviciu, ajungându-se astăzi la anomalii 
sociale în rândul pensionarilor, considerăm că 
instaurarea unui termen similar, de 30 de ani, 
de aplicabilitate a acestei impozitări, este justă. 
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