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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/278/ 5.03.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind Programul de solidaritate socială  
în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 

 
 
Cu adresa nr. PL.x 311 din 20  iunie 2007, Camera Deputaţilor, în şedinţa 

de marţi, 19 iunie 2007, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, a hotărât, retrimiterea  Proiectului de Lege privind Programul de 
solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse, Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr. 1489/6.11.2006, avizul 
favorabil al Consiliului Economic şi Social,trimis cu adresa nr.2671 din 7 noiembrie 
2006, avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
nr.27/206 din 22 mai 2007, avizul favorabil cu amendamente admise al Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare nr.21/183 din 29.05.2007, avizul 
favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a proiectului de lege in 
forma Senatului,  precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului, trimis cu 
adresa nr.3711 din 7 decembrie 2006. 

Obiectul de reglementare al proiectului de lege, îl constituie instituirea unei 
taxe de solidaritate socială în procent de 1% din profitul anual al fiecărui operator 
economic cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 100.000 Euro, în scopul creşterii 
cuantumului pensiilor mai mici decât salariul minim pe economie şi echilibrării 
nivelurilor de trai a diverselor categorii de trai. 
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În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 3 martie 2009, comisia cu 
majoritate de voturi a hotărât respingerea proiectului de lege, având în vedere 
următoarele considerente: 

- proiectul de lege nu este în concordanţă cu politicile din Programul de 
guvernare privind mediul de afaceri, care are ca obiectiv relaxarea fiscală, prin 
reducerea graduală a cotei de impozitare pentru contribuţiile la fondurile sociale 
începând cu anul 2006; 

- în vederea realizării obiectivului de protecţie socială şi pentru a răspunde 
cerinţelor şi preocupărilor acestei categorii sociale a populaţiei, au fost deja adoptate 
o serie de acte normative, cum ar fi: 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea 
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat, 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

• Hotărârea Guvernului nr.1827/2005 privind aprobarea Programului de 
implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii 
sociale (PNA inc) pentru perioada 2006-2008. 

De asemenea, pentru protejarea puterii de cumpărare a pensiilor, în 
Programul de guvernare s- a prevăzut şi indexarea pensiilor cu indicele de creştere a 
preţurilor de consum, astfel încât să fie acoperită 100% creşterea preţurilor; 

- proiectul de lege nu face distincţie între profitul brut şi profitul net. În cazul 
profitului brut se pune problema dacă cuantumul taxei de solidaritate este deductibilă 
sau nu la calculul impozitului pe profit, cu efecte asupra veniturilor bugetare. Dacă se 
aplică asupra profitului net rămas la dispoziţia operatorilor economici se creează o 
discriminare între aceştia având în vedere pragul propus pentru cifra de afaceri; 

- proiectul de lege nu are forţă coercitivă, nu impune aplicarea de sancţiuni 
asupra răuplatnicilor sau dispoziţii penalizatoare în cazul neplăţii acestei taxe sau 
plata cu întârziere; 

- proiectul de lege nu are o fişă fiscală cu stabilirea influenţelor şi cuantificarea 
efectelor ce urmează să se producă în aplicare; 

- aplicarea numai pentru o perioadă de 3 ani, va conduce, la sfârşitul perioadei, 
la micşorarea cuantumului pensiilor, nemaiexistând sursă de finanţare. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor doamna Graţiela Iordache, Secretar de 
Stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat 29 deputaţi din totalul de 31 membri ai 
comisiei. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în condiţiile articolului 75 
alineatul (2) teza III-a din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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În urma dezbaterii proiectului de Lege privind programul de solidaritate 
socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse, în şedinţa din data de 3 martie 
2009, comisia propune respingerea acesteia . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar: 
Ghiorghiu Luminiţa 
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