
EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere legislative vizeaza completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal in sensul taxarii veniturilor din pensii speciale si a 

indemnizatiilor pentru limita de varsta. Se propune introducerea in Codul fiscal
a unui nou titlu "Taxa pe veniturile din pensii speciale si indemnizatii 
pentru limita de varsta", care reglementeaza instituirea unei taxe pe veniturile 

reprezentand pensii si indenmiza|ii pentru limita de varsta, taxa reprezentand un 

procent de 90 % aplicat asupra sumei ce constituie depa^irea indemnizatiei 
nete al presedintelui Romaniei de catre venitul din pensii speciale $i/sau 

indemnizatiei pentru limita de varsta.

Potrivit reglementarilor in vigoare, pentru veniturile din pensii speciale 

sau de serviciu, realizate in baza unor legi si statute speciale se datoreaza 

impozit pe venit calculat prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra 

venitului impozabil lunar din pensii, conform prevederilor titlului IV — 

Impozitul pe venit, din Codul fiscal. Venitul impozabil lunar din pensii se 

stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 

2.000 lei. In cazul indemnizatiilor pentru limita de varsta acordate m conditiile 

Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor §i al senatorilor, acestea se mcadreaza in categoria veniturilor din alte 

surse. Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul 
acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% 

asupra venitului brut pentru veniturile respective.
A

In total, in luna iunie 2019, in plata erau 187.480 de pensii speciale, dintre 

care 9.312 de serviciu ^i 178.168 militare (dintre cele de serviciu: procurori, 
judecatori - 3.800, personal aeronautic - 1.453, personal auxiliar in instante 

judecatore^ti §i parchete - 1.789, functionari public! parlamentari - 805, 
diplomat! - 850, beneficiari ai Curtii de Conturi - 605).

Conform informatiilor fumizate de Casa Nationals de Pensii Publice, 
pentru un numar de 9.312 beneficiari de pensii de serviciu in plata la sfarsitul 
lunii iunie 2019, din total sume cuvenite in cuantum de 105.706.216 lei, partea 

suportata din bugetul de asigurari sociale de stat, bazata pe eontributivitate, 
reprezinta 17.864.756 lei (aproximativ 16,9% din total sume), in timp ce partea 

suportata din bugetul de stat, fara eontributivitate, se ridica la valoarea de 

87.841.460 lei (aproximativ 83,1% din total sume).



Avand in vedere ca:

-eliminarea pensiilor stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter 

special este un lucru deosebit de dificil, in sensul ca prevederile referitoare la 

aceasta sa nu intre in conflict cu prevederile Constitutiei si ale numeroaselor 

decizii ale Curtii Constitutionale,

-precum faptul ca nici un venit (din salarii, indemnizatii §i pensii) nu 

poate fi mai mare ca indemnizatia Presedintelui Romaniei,

-pentru plata pensiilor speciale nivelul cotei suportate din bugetul de stat, 
bazat pe necontributivitate, in raport cu nivelul cotei suportate din bugetul de 

asigurari sociale de stat, bazat pe contributivitate, este disproportionat,

propunem prezenta solutie pentru reducerea acestor discrepante, §i-anume de 

taxare a pensiilor speciale si a indemnizatiilor pentru limita de varsta, care 

depasesc nivelul net al indemnizatiei Presedintelui Romaniei, si supunem 

Parlamentului spre dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa in 

procedura de urgenja.
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