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            Plx 335/2016 

Bucureşti, 4.01.2017  
Nr. 4c-2/566/2016 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond  
cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
transmis cu adresa nr. PLx.335 din  19 septembrie 2016. 
 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este cameră 
decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din data de 6 septembrie 2016. 
 
 Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a transmis un aviz negativ. 
Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de Lege. 
  
  Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015, în sensul eliminării veniturilor din pensii din categoria 
veniturilor supuse impozitului pe venit, precum şi modificarea bazei de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi 
indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă, sumele urmând să fie suportate de 
buget. 
  
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 4 ianuarie 2017. 
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La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați din 
totalul de 25 membri. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

.  
 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbaterea și 
adoptarea plenului Camerei Deputaților proiectul de lege pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins amendamentele care se regăsesc în Anexa 

nr.2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel Pirtea 
    
 

Consilier parlamentar 
 Florentina Rădoi 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0dm9tajRAhVKKywKHUsxAOEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmuncii.ro%2F&usg=AFQjCNGXy9coV_ZlQvZehAJIuvNZ2zRqMg&sig2=hKSWOkUBFaQ_FNNqHswRsA&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0dm9tajRAhVKKywKHUsxAOEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmuncii.ro%2F&usg=AFQjCNGXy9coV_ZlQvZehAJIuvNZ2zRqMg&sig2=hKSWOkUBFaQ_FNNqHswRsA&bvm=bv.142059868,d.bGg


Anexa 1 
Amendamente admise 

 
In cursul dezbaterii, deputaţii au admis următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

1. 

 

Lege 
pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Lege 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

 

2. 

 

Art. I.- Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 688 
din 10 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat 

 

3. Art. 61: Categorii de venituri 
supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse 
impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor prezentului titlu, sunt 
următoarele: 
a) venituri din activităţi 
independente, definite conform art. 
67; 
b) venituri din salarii şi asimilate 
salariilor, definite conform art. 76; 
c) venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, definite conform art. 83; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

d) venituri din investiţii, definite 
conform art. 91; 
e) venituri din pensii, definite 
conform art. 99; 
f) venituri din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, definite 
conform art. 103; 
g) venituri din permii şi din jocuri de 
noroc, definite conform art. 108; 
h) venituri din transferul 
proprietăţilor imobiliare, definite 
conform art. 111; 
i) venituri din alte surse, definite 
conform art. 114 şi 117. 
 

 
 
1. La art. 61, litera e) se abrogă. 

 
 
Se elimină 

4. Art. 64: Cotele de impozitare 
 (1) Cota de impozit este de 16% şi se 
aplică asupra venitului impozabil 
corespunzător fiecărei surse din 
fiecare categorie pentru determinarea 
impozitului pe venituri din: 
a) activităţi independente; 
b) salarii şi asimilate salariilor; 
c) cedarea folosinţei bunurilor; 
d) investiţii; 
e) pensii; 
 
f) activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură; 
g) premii; 
h) alte surse. 
 
(2) Fac excepţie de la prevederile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 64 alineatul (1), 
litera e) se abrogă. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

alin. (1) cotele de impozit prevăzute 
expres pentru cagetoriile de venituri 
cuprinse în titlul IV. 

5. Art. 100: Stabilirea venitului 
impozabil lunar din pensii 
 
(1) Venitul impozabil lunar din pensii 
se stabileşte prin deducerea din 
venitul din pensie, în ordine, a 
următoarelor: 
 
a) contribuţia individuală de 
asigurări sociale de sănătate 
datorată potrivit legii; 
 
b) suma neimpozabilă lunară de 
1.050 lei. 
 
(2) Suma neimpozabilă lunară de 
1.050 lei se majorează cu 50 lei în 
fiecare an fiscal, începînd cu 
drepturile aferente lunii ianuarie, 
pănă ce plafonul de venit 
neimpozabil ajunge la valoarea de 
1.200 lei/lunar. 

3. Articolul 100 se abrogă. 1. Art. 100 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.100. - Venitul impozabil lunar 
din pensii se stabileşte prin deducerea 
din venitul din pensie a sumei 
neimpozabile lunare de 2.000 lei.  
 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 
 
 
 
 

 

6. Art. 101: Reţinerea impozitului din 
venitul din pensii. 

 (9) În cazul veniturilor din pensii 
și/sau al diferențelor de venituri din 
pensii, sumelor reprezentând 
actualizarea acestora cu indicele de 
inflație, stabilite în baza hotărârilor 

4. Articolul 101 se abrogă. 2. La art. 101, alin. (9) se modifică 
după cum urmează: 

(9) În cazul veniturilor din pensii 
și/sau al diferențelor de venituri din 
pensii, sumelor reprezentând 
actualizarea acestora cu indicele de 
inflație, stabilite în baza hotărârilor 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

judecătorești rămase definitive și 
irevocabile/hotărârilor judecătorești 
definitive și executorii, impozitul se 
calculează separat față de impozitul 
aferent drepturilor lunii curente, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului impozabil, impozitul reținut 
fiind impozit final. Venitul impozabil 
din pensii se stabilește prin deducerea 
din suma totală a contribuției 
individuale de asigurări sociale de 
sănătate, datorată potrivit legii, și a 
sumei neimpozabile lunare, stabilită 
potrivit legislației în vigoare la data 
plății. 

 

 

 

 

 

Impozitul se reține la data efectuării 
plății, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare la 
data plății veniturilor respective. 
Impozitul astfel reținut se plătește 
până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-au plătit 

judecătorești rămase definitive și 
irevocabile/hotărârilor judecătorești 
definitive și executorii, impozitul se 
calculează separat față de impozitul 
aferent drepturilor lunii curente, prin 
aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului impozabil, impozitul reținut 
fiind impozit final. Venitul impozabil 
din pensii se stabilește prin deducerea 
din suma totală a contribuției 
individuale de asigurări sociale de 
sănătate, datorată, după caz, 
potrivit legii în vigoare în perioada 
 căreia îi sunt aferente  și a sumei 
neimpozabile lunare, stabilită potrivit 
legislației în vigoare la data plății. 
 Impozitul se reține la data efectuării 
plății, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare la 
data plății veniturilor respective. 
Impozitul astfel reținut se plătește 
până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-au plătit 
veniturile.  

Impozitul se reține la data efectuării 
plății, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare la 
data plății veniturilor respective. 
Impozitul astfel reținut se plătește 
până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-au plătit 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

veniturile. veniturile. 

Autor: Grup Parlamentar PSD 
7. 

"ART. 132 
    Obligaţii declarative ale 
plătitorilor de venituri cu reţinere la 
sursă 
    (2) Plătitorii de venituri cu regim 
de reţinere la sursă a impozitelor au 
obligaţia să depună o declaraţie 
privind calcularea şi reţinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar 
de venit la organul fiscal competent, 
până în ultima zi a lunii februarie 
inclusiv a anului curent pentru anul 
expirat, cu excepţia plătitorilor de 
venituri din salarii şi asimilate 
salariilor, din valorificarea sub orice 
formă a drepturilor de proprietate 
intelectuală, din pensii, din arendare, 
precum şi a persoanelor juridice care 
au obligaţia calculării, reţinerii şi 
plăţii impozitului datorat de persoana 
fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), 
care au obligaţia depunerii 
Declaraţiei privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate pentru fiecare 
beneficiar de venit ." 
 

 3. La articolul 132, alineatul (2)  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 132 - (2) Plătitorii de venituri cu 
regim de reţinere la sursă a 
impozitelor au obligaţia să depună o 
declaraţie privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit la organul fiscal 
competent, până în ultima zi a lunii 
februarie inclusiv a anului curent 
pentru anul expirat, cu excepţia 
plătitorilor de venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, din valorificarea 
sub orice formă a drepturilor de 
proprietate intelectuală, din arendare, 
precum şi a persoanelor juridice care 
au obligaţia calculării, reţinerii şi 
plăţii impozitului datorat de persoana 
fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), 
care au obligaţia depunerii 
Declaraţiei privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate pentru fiecare 
beneficiar de venit ." 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

Se elimină veniturile 
din pensii având în 
vedere că nu se mai 
depune D112. Este 
necesară depunerea 
anuală a declarației 
informative D205 și  
depunerea lunară a 
declarației D100.    
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

8. 
Art. 153: Contribuabilii/Plătitorii 
de venit la sistemul de asigurări 
sociale de sănătate 
(...) 
 
e) pensionarii din sistemul public de 
pensii care nu mai au domiciliul în 
România şi care îşi stabilesc reşedinţa 
pe teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, al unui stat 
aparţinând Spaţiului Economic 
European sau al Confederaţiei 
Elveţiene, respectiv domiciliul pe 
teritoriul unui stat cu care România 
aplică un acord bilateral de securitate 
socială cu prevederi pentru asigurarea 
de boală-maternitate, care nu deţin o 
asigurare încheiată pe teritoriul altui 
stat membru care produce efecte pe 
teritoriul României; 

-----  
 
 
 
 
4. La art. 153, alin (1), litera e) se 
abrogă. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corelare tehnică 
legislativă 

9. Art. 153 alin. (2) 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. a)-e), care deţin o asigurare 
pentru boală şi maternitate în 
sistemul de securitate socială din 
alt stat membru al Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic 
European şi Confederaţia 
Elveţiană care produce efecte pe 
teritoriul României şi fac dovada 

------ 5. La art. 153, alin (2), se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
Art. 153 -  (2) Persoanele prevăzute 
la alin. (1) lit. a)-d), care deţin o 
asigurare pentru boală şi maternitate 
în sistemul de securitate socială din 
alt stat membru al Uniunii Europene, 
Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene sau în statele 
cu care România are încheiate 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

valabilităţii asigurării, în 
conformitate cu procedura stabilită 
prin ordin comun al preşedintelui 
A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, nu au 
calitatea de contribuabil la sistemul 
de asigurări sociale de sănătate. 

acorduri bilaterale de securitate 
socială cu prevederi pentru asigurarea 
de boală-maternitate, în temeiul 
legislaţiei interne a statelor 
respective, care produce efecte pe 
teritoriul României, şi fac dovada 
valabilităţii asigurării, în conformitate 
cu procedura stabilită prin ordin 
comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, nu au calitatea de 
contribuabil la sistemul de asigurări 
sociale de sănătate. 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

10.  

 

Art. 160 - Baza de calcul al 
contribuției de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele 
fizice cu venituri din pensii și de 
cele care primesc indemnizații 
pentru incapacitate temporară de 
muncă ca urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli 
profesionale 

 

(1) Pentru persoanele fizice cu 
venituri din pensii, baza lunară de 
calcul al contribuției de asigurări 

5. La articolul 160, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Art.160.- (1) Pentru persoanele 
fizice cu venituri din pensii, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de 

6. Denumirea marginală a 
articolului 160 şi alineatul (1) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

”Art. 160 - Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate pentru 
persoanele fizice cu venituri din 
pensii şi de către cele care primesc 
indemnizaţii pentru incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a 
unui accident de muncă sau a unei 
boli profesionale.”  
 
 
“(1) Pentru persoanele fizice cu 
venituri din pensii, baza lunară de 
calcul al contribuției de asigurări 

 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

sociale de sănătate o reprezintă numai 
partea de venit care depășește 
valoarea, întregită prin rotunjire în 
plus la un leu, a unui punct de pensie 
stabilit pentru anul fiscal respectiv. 

 

(2) Pentru persoanele fizice preluate 
în plată de către Casa Națională de 
Pensii Publice, prin casele teritoriale 
de pensii, și de către casele sectoriale 
de pensii, baza lunară de calcul al 
contribuției de asigurări sociale de 
sănătate o reprezintă cuantumul 
indemnizației pentru incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a unui 
accident de muncă sau a unei boli 
profesionale. 

 

asigurări sociale de sănătate o 
reprezintă numai partea de venit care 
depăşeşte valoarea, întregită prin 
rotunjire în plus la un leu, a unui 
punct de pensie stabilit pentru anul 
fiscal respectiv. Contribuţia se 
suportă de la bugetul de stat. 
 
(2) Pentru persoanele fizice preluate 
în plată de către Casa Naţională de 
Pensii Publice, prin casele teritoriale 
de pensii, şi de către casele sectoriale 
de pensii, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate o reprezintă cuantumul 
indemnizaţiei pentru incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a unui 
accident de muncă sau a unei boli 
profesionale. Contribuţia se suportă 
de la bugetul de stat." 
 

sociale de sănătate o reprezintă 
venitul lunar din pensii. Contribuția 
se suportă de la bugetul de stat.” 
 
 
 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 
 
Se elimină 
 
 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 
 
 
 
 

11. 
Art. 168 

 (9) Calculul contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de 
persoanele fizice care realizează 
venituri din pensii care depăşesc, 
lunar, valoarea întregită la un leu, a 
unui punct de pensie*) stabilit pentru 
anul fiscal respectiv, provenite dintr-
un alt stat, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei europene aplicabile în 

--- 7. La articolul 168, alineatul (9) se  
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“(9) Calculul contribuției de asigurări 
sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice care realizează venituri din 
pensii provenite dintr-un alt stat se 
realizează de către organul fiscal 
competent în baza declarației 
specifice prevăzute la art. 130 alin. 
(4) sau a declarației privind venitul 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

domeniul securităţii sociale, precum 
şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România 
este parte, se realizează de către 
organul fiscal competent în baza 
declaraţiei specifice prevăzute la art. 
130 alin. (4) sau a declaraţiei privind 
venitul estimat prevăzute la art. 120, 
după caz. 

estimat prevăzute la art. 120, după 
caz, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, precum 
şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România 
este parte.” 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

12. 

--- 

----- 8. La articolul 168, după alineatul 
(9) se  introduc trei noi alineate, 
alineatele (91), (92) și (93) cu 
următorul cuprins: 

”(91) Informațiile privind cuantumul 
contribuției de asigurări sociale de 
sănătate calculată conform alin. (9) se 
comunică de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, Ministerului 
Sănătății, în condițiile stabilite prin 
Hotărâre a Guvernului dată în temeiul 
art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

(92) Casa Naţională de Pensii Publice, 
prin casele teritoriale de pensii şi 
casele sectoriale de pensii, precum și 
entităţile care plătesc venituri din 
pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) 
lit. k), calculează și comunică 
Ministerului Sănătății, în condițiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului  

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, informațiile privind 
cuantumul contribuției de asigurări 
sociale de sănătate aferent veniturilor 
din pensii pentru care contribuția de 
asigurări sociale de sănătate se 
suportă de la bugetul de stat. 

(93) În vederea înregistrării în 
Registrul unic de evidenţă al 
asiguraţilor, A.N.A.F., Casa 
Naţională de Pensii Publice, prin 
casele teritoriale de pensii şi casele 
sectoriale de pensii și entităţile care 
plătesc venituri din pensii, prevăzute 
la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit 
Casei Naționale de  Asigurări de 
Sănătate, în format electronic, în 
condițiile stabilite prin Hotărâre a 
Guvernului dată în temeiul art. 269 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, listele 
persoanelor fizice care realizează 
venituri din pensii pentru care 
contribuția de asigurări sociale de 
sănătate se suportă de la bugetul de 
stat. 

Autor: Grup Parlamentar PSD 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

13. 
Art. 169   Depunerea declaraţiilor 
     
(1) Persoanele fizice şi juridice care 
au calitatea de angajatori sau 
persoanele asimilate acestora, 
instituţiile prevăzute la art. 153 alin. 
(1) lit. g) - o), precum şi persoanele 
care realizează în România venituri 
din salarii sau asimilate salariilor de 
la angajatori din state care nu intră 
sub incidenţa legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială 
la care România este parte sunt 
obligate să depună lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei 
pentru care se plătesc veniturile, 
declaraţia prevăzută la art. 147 alin. 
(1). 

(…) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----   9. La articolul 169, alin. (1) și  (6) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
   „(1) Următoarele categorii de 
persoane sunt obligate să depună 
lunar, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei pentru care se 
plătesc veniturile, declaraţia 
prevăzută la art. 147 alin. (1): 
a) persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajatori sau persoanele 
asimilate acestora; 
b) instituţiile prevăzute la art. 153 
alin. (1) lit. g) – i) și  l) - o); 
c) Casa Naţională de Pensii Publice, 
prin casele teritoriale de pensii şi 
casele sectoriale de pensii, pentru 
persoanele preluate în plata 
indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a unui 
accident de muncă sau a unei boli 
profesionale; 
d) persoanele care realizează în 
România venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori 
din state care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, precum 
şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România 
este parte.  
(…....................................................) 
 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

  (6) Pentru încadrarea persoanelor 
fizice prevăzute la alin. (5) în 
categoria persoanelor care realizează 
venituri din pensii care depăşesc, 
lunar, valoarea unui punct de 
pensie**) stabilit pentru anul fiscal 
respectiv, organul fiscal utilizează 
cursul de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a 
României, din ziua precedentă 
depunerii declaraţiei privind venitul 
estimat. 
 

(6) Pentru transformarea în lei a 
sumelor obținute în valută, 
reprezentând venituri din pensii 
realizate de persoanele fizice 
prevăzute la alin. (5), se utilizează 
cursul de schimb al pieței valutare, 
comunicat de Banca Națională a 
României, din ziua precedentă 
depunerii declarației privind venitul 
estimat.” 

  Autor: Grup Parlamentar PSD 

14. 
  Art. 169 

(7) Persoanele fizice prevăzute la 
alin. (6) sunt obligate să efectueze în 
cursul anului plăţi anticipate cu titlu 
de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate care se stabilesc de organul 
fiscal competent, prin decizie de 
impunere, pe baza declaraţiei de venit 
estimat sau a declaraţiei privind 
venitul realizat, după caz, cu 
respectarea regulilor prevăzute la art. 
121. Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate se 
evidenţiază lunar în decizia de 
impunere, iar plata se efectuează 
trimestrial, în 4 rate egale, până la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru. 

 10. La articolul 169, alineatele (7)-
(10) se abrogă. 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

    (8) Obligaţiile anuale de plată a 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele 
menţionate la alin. (6) se determină 
de organul fiscal competent, prin 
decizie de impunere anuală, pe baza 
declaraţiei specifice prevăzute la art. 
130 alin. (4). Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se evidenţiază lunar în 
decizia de impunere. 

    (9) Sumele de plată stabilite prin 
decizia de impunere anuală se plătesc 
în termen de cel mult 60 de zile de la 
data comunicării deciziei de 
impunere, iar cele achitate în plus se 
compensează sau se restituie potrivit 
prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 

    (10) Deciziile de impunere, 
prevăzute la alin. (7) şi (8), se emit la 
termenul şi în forma stabilite prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

15. 

 

Art.II. - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art. II. - Lege nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 652 din 28 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

Corelare de texte cu 
Codul fiscal  
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

16. 
  Art. 222 alin. (3) lit. e) 

e) pentru persoanele prevăzute 
la alin. (1) lit. e), calitatea de 
asigurat şi drepturile de 
asigurare încetează de la data la 
care pensionarilor sistemului 
public de pensii din România nu 
li se mai reţine contribuţia la 
fond, calculată asupra 
veniturilor din pensia cuvenită 
în acest sistem. 

 1. La articolul 222 alineatul (3), 
litera e) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
  ”e) pentru persoanele prevăzute la 
alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat şi 
drepturile de asigurare încetează de la 
data la care contribuția la fond nu se 
mai suportă potrivit art. 269 alin. (1) 
lit. b).” 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

17. 
Art. 222 

(4) Reţinerea contribuţiilor la fond în 
cazul pensionarilor sistemului public 
de pensii care nu mai au domiciliul în 
România şi care îşi stabilesc reşedinţa 
pe teritoriul unui stat membru al UE, 
al unui stat aparţinând SEE sau al 
Confederaţiei Elveţiene, respectiv 
domiciliul pe teritoriul unui stat cu 
care România aplică un acord 
bilateral de securitate socială cu 
prevederi pentru asigurarea de boală - 
maternitate, se stabileşte prin ordin 
comun al preşedintelui CNAS şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de 
Pensii Publice. 

 2. La articolul 222, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(4) Stabilirea obligațiilor la fond în 
cazul pensionarilor sistemului public 
de pensii care nu mai au domiciliul în 
România şi care îşi stabilesc reşedinţa 
pe teritoriul unui stat membru al UE, 
al unui stat aparţinând SEE sau al 
Confederaţiei Elveţiene, respectiv 
domiciliul pe teritoriul unui stat cu 
care România aplică un acord 
bilateral de securitate socială cu 
prevederi pentru asigurarea de boală - 
maternitate, se stabileşte prin ordin 
comun al preşedintelui CNAS şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de 
Pensii Publice.” 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

Corelare tehnică 
legislativă 

18. 
  Art. 224 
    (2) Sunt asigurate persoanele aflate 
în una dintre următoarele situaţii, pe 
durata acesteia, cu plata contribuţiei 
din alte surse, în condiţiile prezentei 
legi: 

   g) persoanele fizice cu venituri 
lunare din pensii mai mici sau egale 
cu valoarea, întregită prin rotunjire în 
plus la un leu, a unui punct de pensie 
stabilit pentru anul fiscal respectiv; 

___________ 3. La articolul 224 alineatul (2), 
litera g) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

 

g) persoanele fizice cu venituri lunare 
din pensii" 

Autor: Grup Parlamentar PSD 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

19. 
Art. 266 

(3) Persoanele fizice cu venituri 
lunare din pensii al căror cuantum 
depăşeşte valoarea, întregită prin 
rotunjire în plus la un leu, a unui 
punct de pensie stabilit pentru anul 
fiscal respectiv datorează contribuţia 
lunară pentru asigurările sociale de 
sănătate, calculată potrivit 
prevederilor Codului fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 4. La articolul 266, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(3) Pentru persoanele fizice cu 
venituri lunare din pensii, contribuţia 
lunară pentru asigurările sociale de 
sănătate se datorează și se calculează  
potrivit prevederilor Codului fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

 

20. 
Art. 268 

        (2) Persoanele care au obligaţia 
de a se asigura şi nu pot dovedi plata 
contribuţiei sunt obligate, pentru a 
obţine calitatea de asigurat: 

    a) să achite contribuţia legală 
lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au 
realizat venituri impozabile pe 
perioada termenelor de prescripţie 
privind obligaţiile fiscale, calculată la 
salariul minim brut pe ţară în vigoare 
la data plăţii, calculându-se majorări 
de întârziere; 

    b) să achite pe întreaga perioadă a 
termenelor de prescripţie privind 

 5. La articolul 268, alineatele (2) – 
(4) se abrogă. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

Având în vedere 
dispozițiile art. I pct. 3 
din Legea nr. 112/2016 
prin care s-a stabilit 
modalitatea de calcul și 
plată a contribuției de 
asigurări sociale de 
sănătate pentru 
persoanele fizice care nu 
realizează venituri de 
natura celor menţionate 
la art. 155 din Codul 
fiscal sau care realizează 
venituri lunare exclusiv 
din investiţii şi/sau din 
alte surse ale căror baze 
lunare de calcul se 
situează sub nivelul 
valorii salariului de bază 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

obligaţiile fiscale contribuţia legală 
lunară calculată asupra veniturilor 
impozabile realizate, precum şi 
obligaţiile fiscale accesorii de plată 
prevăzute de Codul de procedură 
fiscală, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă au 
realizat venituri impozabile pe toată 
această perioadă; 

    c) să achite atât contribuţia legală 
lunară şi obligaţiile fiscale accesorii 
prevăzute la lit. b) pentru perioada în 
care au realizat venituri impozabile, 
cât şi contribuţia legală lunară, 
precum şi majorările de întârziere 
prevăzute la lit. a) sau, după caz, 
obligaţiile fiscale accesorii, pentru 
perioada în care nu au fost realizate 
venituri impozabile pe o perioadă mai 
mare de 6 luni. Această prevedere se 
aplică situaţiilor în care în cadrul 
termenelor de prescripţie fiscală 
există atât perioade în care s-au 
realizat venituri impozabile, cât şi 
perioade în care nu s-au realizat astfel 
de venituri. În cazul în care perioada 
în care nu s-au realizat venituri 
impozabile este mai mică de 6 luni, 
se achită contribuţia legală lunară 
proporţional cu perioada respectivă, 
inclusiv majorările de întârziere şi 
obligaţiile fiscale accesorii, după caz. 

minim brut pe ţară şi nu 
se încadrează în 
categoriile de persoane 
exceptate de la plata 
contribuţiei sau în 
categoriile de persoane 
pentru care plata 
contribuţiei se suportă 
din alte surse. 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

    (3) Pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (2) termenele de prescripţie 
privind obligaţiile fiscale se 
calculează începând cu data primei 
solicitări de acordare a serviciilor 
medicale, la notificarea caselor de 
asigurări de sănătate sau la solicitarea 
persoanelor în vederea dobândirii 
calităţii de asigurat, după caz. 

    (4) Persoanele care au obligaţia să 
se asigure, altele decât cele prevăzute 
la alin. (2) şi art. 266 şi care nu se 
încadrează în categoriile de persoane 
care beneficiază de asigurarea de 
sănătate fără plata contribuţiei, 
plătesc contribuţia lunară de asigurări 
sociale de sănătate calculată prin 
aplicarea cotei prevăzute în Codul 
fiscal la salariul de bază minim brut 
pe ţară. 

21. 
 Art. 269 

 
    (1) Contribuţia datorată pentru 
persoanele prevăzute la art. 224 se 
suportă după cum urmează: 
    
    b) de către bugetul de stat, pentru 
persoanele prevăzute la art. 224 alin. 
(2) lit. g), începând cu 1 ianuarie 

  6. La articolul  269 alineatul (1), 
litera b) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
     
 
 
 
 
   ”b) de către bugetul de stat, pentru 
persoanele prevăzute la art. 224 alin. 
(2) lit. g), prin bugetul Ministerului 

Corelare tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
 

Motivare amendament 

2012; 

 

Sănătății în condițiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

22. 
Art. 277 

(2) Casele de asigurări colectează 
contribuţiile persoanelor fizice, altele 
decât cele pentru care colectarea 
veniturilor se face de către ANAF, şi 
gestionează bugetul fondului aprobat, 
cu respectarea prevederilor prezentei 
legi, asigurând funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate la nivel local, şi pot derula şi 
dezvolta şi activităţi pentru 
valorizarea fondurilor gestionate. 

 7. La articolul 277, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(2) Casele de asigurări gestionează 
bugetul fondului aprobat, cu 
respectarea prevederilor prezentei 
legi, asigurând funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate la nivel local, şi pot derula şi 
dezvolta şi activităţi pentru 
valorizarea fondurilor gestionate.” 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

Având în vedere faptul că 
activitatea de colectare a 
contribuțiilor de asigurări 
sociale de sănătate pentru 
toate categoriile de 
venituri se realizează de 
ANAF. 

23. 

 

Art.II. - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Art. III. - Prin derogare de la 
prevederile art. 4 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, dispoziţiile prevăzute în 
prezenta lege se aplică începând cu 
veniturile aferente lunii următoare 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD 

 

 
 

 22 



 
Anexa 2 

 
 Amendamente respinse 

 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text Iniţial Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1. admiterii 
2.respingerii 

Camera decizională 

1.  Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1.Tehnică legislativă 
2. Titlul legii a fost 
adoptat conform 
regulilor de tehnică 
legislativă 

Camera Deputaţilor 
 

2.  Art. I pct. 1.  
La articolul 61, litera e) se abrogă  

Se elimină 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. Scopul propunerii 
este de a scuti de la 
plata impozitului pe 
venit numai pensiile 
provenite din sistemul 
asigurărilor sociale de 
stat, drepturi stabilite 
potrivit principiului 
contributivității.  
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

3.  Art. I pct. 1.  
La articolul 61, litera e) se abrogă 

La articolul 61, litera e) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
”e) veniturile din pensiile stabilite potrivit 
prevederilor legilor cu caracter special” 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 
 

4.  Art. I pct. 1.  La articolul 64, litera e) se modifică și va 1. Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1. admiterii 
2.respingerii 

Camera decizională 

La articolul 61, litera e) se abrogă avea următorul cuprins: 
”e) pensii stabilite potrivit prevederilor 
legilor cu caracter special” 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

2. Respins prin vot 

5.  Art. 61: Categorii de venituri supuse 
impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe 
venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, 
sunt următoarele: 
a) venituri din activităţi independente, definite 
conform art. 67; 
b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, 
definite conform art. 76; 
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
definite conform art. 83; 
d) venituri din investiţii, definite conform art. 
91; 
e) venituri din pensii, definite conform art. 
99; 
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, definite conform art. 103; 
g) venituri din permii şi din jocuri de noroc, 
definite conform art. 108; 
h) venituri din transferul proprietăţilor 
imobiliare, definite conform art. 111; 
i) venituri din alte surse, definite conform art. 
114 şi 117. 
 

La art. 61, litera e) se abrogă. 
 
Autor: dep. Bogdan Huţucă, Grup 
Parlamentar PNL 

 Camera Deputaţilor 

6.  Art. 64: Cotele de impozitare 
 (1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică 

La articolul 64 alineatul (1), litera e) se 
abrogă. 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1. admiterii 
2.respingerii 

Camera decizională 

asupra venitului impozabil corespunzător 
fiecărei surse din fiecare categorie pentru 
determinarea impozitului pe venituri din: 
a) activităţi independente; 
b) salarii şi asimilate salariilor; 
c) cedarea folosinţei bunurilor; 
d) investiţii; 
e) pensii; 
f) activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură; 
g) premii; 
h) alte surse. 
 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) 
cotele de impozit prevăzute expres pentru 
cagetoriile de venituri cuprinse în titlul IV. 

 
Autor: dep. Bogdan Huţucă, Grup 
Parlamentar PNL 

7.  ----- La art. I, după pct. 2 se introduce un nou 
două noi punct, pct. 21, care va avea 
următorul cuprins: 
21. Articolul 99 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 99 – În înțelesul prezentului titlu, 
veniturile din pensii reprezintă sumele  
stabilite ca pensii potrivit prevederilor legilor 
cu caracter special” 
b) suma neimpozabilă lunară de 2.000 lei.” 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

8.  Art. I pct.3.  
Articolul 100 se abrogă 

Articolul 100 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 100 - Stabilirea venitului impozabil 

1.  
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivarea  
1. admiterii 
2.respingerii 

Camera decizională 

lunar din pensiile stabilite potrivit 
prevederilor legilor cu caracter special 
(1) Venitul impozabil lunar se stabilește prin 
deducerea din venitul din pensie, în ordine, a 
următoarelor: 
a) contribuția individuală de asigurări sociale 
de sănătate datorată potrivit legii; 
b) suma neimpozabilă lunară de 2.000 lei. 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

9.  Art. 100: Stabilirea venitului impozabil 
lunar din pensii 
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se 
stabileşte prin deducerea din venitul din 
pensie, în ordine, a următoarelor: 
a) contribuţia individuală de asigurări sociale 
de sănătate datorată potrivit legii; 
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei. 
 
(2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se 
majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal, 
începînd cu drepturile aferente lunii ianuarie, 
pănă ce plafonul de venit neimpozabil ajunge 
la valoarea de 1.200 lei/lunar. 

Articolul 100 se abrogă. 
 
Autor: dep. Bogdan Huţucă, Grup 
Parlamentar PNL 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

10.  Art. 101: Reţinerea impozitului din venitul 
din pensii. 

(1) Orice plătitor de venituri din pensii are 
obligația de a calcula lunar impozitul aferent 
acestui venit, de a-l reține și de a-l plăti la 
bugetul de stat, potrivit prevederilor 

Articolul 101 se abrogă. 
 
Autor: dep. Bogdan Huţucă, Grup 
Parlamentar PNL 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 
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prezentului articol. 

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei 
de impunere de 16% asupra venitului 
impozabil lunar din pensii. 

(3) Impozitul calculat se reține la data 
efectuării plății pensiei și se plătește la bugetul 
de stat până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei pentru care se face plata 
pensiei. 

(4) Impozitul reținut este impozit final al 
contribuabilului pentru veniturile din pensii. 

(5) În cazul unei pensii care nu este plătită 
lunar, impozitul ce trebuie reținut se stabilește 
prin împărțirea pensiei plătite la fiecare din 
lunile cărora le este aferentă pensia. 

(6) Drepturile de pensie restante se defalcă pe 
lunile la care se referă, în vederea calculării 
impozitului datorat, reținerii și plății acestuia. 

(7) Veniturile din pensiile de urmaș vor fi 
individualizate în funcție de numărul acestora, 
iar impozitarea se va face în raport cu 
drepturile cuvenite fiecărui urmaș. 

(8) În cazul veniturilor din pensii și/sau al 
diferențelor de venituri din pensii stabilite 
pentru perioade anterioare, conform legii, 
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impozitul se calculează asupra venitului 
impozabil lunar și se reține la data efectuării 
plății, în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare la data plății, și se plătește până la 
data de 25 a lunii următoare celei în care s-au 
plătit. 

(9) În cazul veniturilor din pensii și/sau al 
diferențelor de venituri din pensii, sumelor 
reprezentând actualizarea acestora cu indicele 
de inflație, stabilite în baza hotărârilor 
judecătorești rămase definitive și 
irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive 
și executorii, impozitul se calculează separat 
față de impozitul aferent drepturilor lunii 
curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului impozabil, impozitul reținut fiind 
impozit final. Venitul impozabil din pensii se 
stabilește prin deducerea din suma totală a 
contribuției individuale de asigurări sociale de 
sănătate, datorată potrivit legii, și a sumei 
neimpozabile lunare, stabilită potrivit 
legislației în vigoare la data plății. 

Impozitul se reține la data efectuării plății, în 
conformitate cu reglementările legale în 
vigoare la data plății veniturilor respective. 
Impozitul astfel reținut se plătește până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care 
s-au plătit veniturile. 

(10) Impozitul pe veniturile din pensii se 
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reține și se plătește la bugetul de stat. 

(11) Plătitorul de venituri din pensii este 
obligat să determine valoarea totală a 
impozitului anual pe veniturile din pensii, 
pentru fiecare contribuabil. 

 
11.  Art. I pct. 4.  

Articolul 101 se abrogă 
Se elimină 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

12.  ----- La art. I, după pct. 4 se introduc două noi 
puncte, pct. 41 și 42 , cu următorul 
cuprins: 
41. La articolul 153, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
”(11) În înțelesul prezentului titlu, veniturile 
din pensii reprezintă sume primite ca pensii 
de la fondurile înființate din contribuțiile 
sociale obligatorii făcute către un sistem de 
asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de 
pensii facultative și cele finanțate de la 
bugetul de stat, diferențe de venituri din 
pensii, precum și sume reprezentând 
actualizarea acestora cu indicele de inflație.” 
42. La articolul 155 alineatul (1) litera b) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”b) venituri din pensii, definite conform alin. 
(11) al art. 153.” 
 

1. Asigurările sociale 
de sănătate sunt 
construite pe principiul 
contributivității și pe 
principiul solidarității 
sociale, de aceea 
considerăm că 
pensionarilor cu 
venituri mici trebuie să 
li se asigure acces la 
serviciile de sănătate, 
iar în privința 
pensionarilor cu 
venituri peste valoarea 
unui punct de pensie 
textul inițial al legii 
trebuie păstrat. 
Scutirea tuturor 
pensionarilor de la 
plata contribuției de 

Camera Deputaţilor 
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Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

asigurări sociale de 
sănătate de stat ar 
însemna aproximativ 1 
miliard de lei mai puțin 
la FNUASS. 
 
2. Respins prin vot 

13.  Art. I pct. 5 Se elimină 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 

14.  Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2017. 

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la 1 
februarie 2017. 
 
Autor: dep. Erdei Istvan, Grup Parlamentar 
UDMR 

1. 
2. Respins prin vot 

Camera Deputaţilor 
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