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                 AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu 

adresa nr. Pl-x 136 din 21 martie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/121 din  22 martie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din data de 14 martie 2022.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9), 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3), teza I și art. 131 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 

examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 19 aprilie 2022, desfășurată în 

sistem mixt (fizic și prin mijloace electronice). 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 109 din 7 februarie 2022, avizul 

favorabil, cu modificări, al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 392  din             

25 ianuarie 2022. 

 

                 

              PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou impozit, 

denumit impozit de solidaritate, în procent de 90%, aplicabil părţii necontributive a pensiilor 

acordate în baza unor legi/statute speciale care depăşesc nivelul indemnizaţiei nete a Preşedintelui 

României. 

În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că soluțiile legislative propuse prin această propunere 

legislativă se vor aplica doar anumitor categorii profesionale, încălcând, astfel, prevederile Curții 

Constitutionale, care, prin Decizia 20/2000, a constatat că pensia de serviciu a magistraților nu 

constituie o încălcare a principiului egalității în fața legii, această categorie profesională fiind 

recompensată pentru obligațiile și interdictiile severe, precum și pentru riscurile sporite din timpul 

desfășurării activității. De asemenea, Curtea Constituțională a stabilit că statutul consilierilor de 

conturi trebuie să aibă același regim ca cel al magistraților sub aspectul modului de stabilire al 

cuantumului pensiei. Astfel, propunerea legislativă nu a luat în calcul specificul activității în baza 

cărora anumite categorii profesionale beneficiază de pensii și indemnizații pentru limită de vârstă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
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