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AVIZ  

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 apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, trimis cu adresa nr.  Plx  396 din 23 septembrie 2019 şi 
înregistrat sub nr. 4c-15/628 din 24 septembrie 2019. 

  Conform dispoziţiilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
            Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în 
şedinţa din 1 octombrie 2019. 

 Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic şi Social.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare . 

În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a 
hotărât avizarea favorabilă  a proiectului de Lege, cu următorul 
amendament: 
” 2. După Titlul IV "Impozitul pe venit" se introduce un nou Titlu, Titlul IVI " Taxa pe veniturile din pensii şi 
indemnizaţii pentru limită de vârstă" cuprinzând articolele 1341 - 1344, cu următorul cuprins: 
"Titlul IV1 - Taxa pe veniturile din pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă. 
Art.1341 - Categoria de contribuabili şi sfera de cuprindere a taxei pe veniturile din pensii şi indemnizaţii 
pentru limită de vârstă. 
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă, primite în 
baza unor legi/statute speciale, denumite în continuare contribuabili, cu excepţia celor provenite din 
sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă naţională, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din 
pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă. 
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(2) Taxa este datorată numai în situaţia în care venitul lunar din pensie şi/sau indemnizaţie pentru limită de 
vârstă, de la unul sau mai mulţi 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, lunar. In situaţia în care, 
ca urmare a aplicării principiului contributivităţii, cuantumul pensiei din sistemul public depăşeşte plafonul 
de 7.000 lei, suma netaxabilă reprezintă nivelul acestui cuantum. 
(3) În înţelesul prezentului titlu, veniturile pentru care se datorează taxa reprezintă sume primite în baza 
următoarelor legijstatute speciale: 
a) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 4 7/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută în Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) pensia de serviciu prevăzută în Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic si consular al României, cu modificările şi completările ulterioare; 
i) se elimină; 
j) indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ. 
k) indemnizaţia lunară acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român prevăzută de 
Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului 
român, cu modificările şi completările ulterioare.”  

(Autori : Grupurile  Pro Europa, PNL, PSD din Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională )  
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