
EXPUNERE DE MOTIVE
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale creeaza cadrul legislativ 

general pentru constituirea unui non sistem de pensii, care va sprijini in viitor 

cresterea veniturilor individuale de care vor beneficia pensionarii. Legea 

reprezinta o reforma absolut necesara, in contextul demografic deosebit de 

deficil pe care urmeaza sa il traverseze Romania in anii urmatori.
Din pacate, atunci cand s-a elaborat legea cadru privind pensiile 

ocupationale, legiutorul a omis sa coreleze prevederile acesteia cu prevederile 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Din aceasta cauza, motivatia angajatilor 

si a angajatorilor de a demara aderarea la un fond de pensii ocupationale este 

nesemnificativa. Pentru acest motiv, prezenta propunere legislative doreste sa 

ofere pensiilor ocupationale un regim fiscal relativ similar fondurilor de pensii 
administrate privat sau fondurilor de pensii facultative.

Propunem, asadar, o serie de corelari dar si de stimulente fiscale, astfel 
incat fondurile de pensii ocupationale sa devina atractive, atat pentru 

participant!, cat si pentru angajatorii dispusi sa-si fidelizeze angajatii, dupa cum 

urmeaza;
sumele platite la fondurile de pensii ocupationale sa fie considerate 

cheltuieli deductibile;
contributiile la fondurile de pensii ocupationale sa fie venituri care nu 

sunt impozabile, in inlelesul impozitului pe venit;
la determinarea impozitului pe veniturile din salarii §i asimilate salariilor 

sa deduca din venitul brut contributiile la fondurile de pensii 

ocupationale;
veniturile din viitoarele pensii ocupationale sa fie definite ca venituri din 

pensii;
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includerea contributiilor la pensiile ocupationale m categoria veniturilor 

din salarii §i venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara 

de calcul al contributiilor de asigurari sociale;

Avdnd in vedere argumentele prezentate mai sus, maintdm 

Parlamentului Romdniei, spre dezbatere §i adoptare, prezenta propunere 

legislativd. Se solicitd dezbaterea si adoptarea in procedurd de urgentd, 

deoarece, fdrd completdrile prevdzute de prezenta propunere legislativd, Legea 

nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale nu genereazd posibilitatea legald 

pentru angajatorii dispusi sd contribuie la acest tip de sistem de pensii.
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