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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României, 
cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent 
nr. PL.x 578  din 4 noiembrie 2009 . 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal al României 

 
 

 
           Cu adresa nr. PL.x 578  din 4 noiembrie 2009, Biroul Permanent 
conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  
spre dezbatere, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege 
pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al 
României. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ, al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi şi al Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială.  

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării plafonului până la 
care pensiile sunt scutite de impozit de la 1000 lei la 1200 lei. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Graţiela Iordache, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat  32 deputaţi, din totalul de 34 de 
membri ai comisiei. 



Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 3 

noiembrie 2009. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 
               In urma dezbaterii proiectului de  Lege pentru modificarea art.69 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României, în şedinţa din data 
de 9 martie 2010, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  
proiectului de Lege deoarece aplicarea prevederilor referitoare la creşterea 
plafonului lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 1000 lei la 1200 
lei ar avea o influenţă negativă asupra bugetului pentru anul 2010 de 274 
milioane lei. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
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