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Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și 

procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și 

al paechetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari 

publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al 

României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din aviația civilă din România şi a propunerii 

legislative pentru abrogarea pensiilor speciale,  trimise Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială pentru dezbatere şi examinare în fond, în 

procedură obişnuită, cu adresele nr. Plx 292/2019 din 24 iunie 2019, 

respectiv nr. Plx 166/2018 din 28 martie 2018. 

 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.68 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 18 decembrie 2019 

Nr. 4c-9//374/447 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind eliminarea pensiilor de 
serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, 

personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al 
paechetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, 

funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și 
consular al României, membrilor Curții Constituționale și a 

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă 
din România   

(Plx 292/2019 ) 
şi asupra propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale 

(Plx 166/2018 ) 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea în fond a propunerii 
legislative privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și 
senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al 
instanțelor judecătorești și al paechetelor, polițiști, funcționari publici cu 
statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului 
diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din 
România şi a propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, 
trimise comisiei cu adresele nr. Plx 292/2019 din 24 iunie 2019, 
respectiv nr. Plx 166/2018 din 28 martie 2018, în procedură obişnuită. 
 
 La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu prevederilor 
art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia a avut în vedere: 
• avizele negative ale Consiliului Legislativ (nr.217/21.03.2019 şi 

nr.955/10.11.2017) 
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• avizele negative ale Consiliului Economic și Social 
(nr.5128/24.10.2017) 

• avizele negative ale Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale (nr.4c-6/447/4.09.2019 și 4c-
5/164/4.04.2018) 

• avizul negativ al Comisiei pentru politică externă la Plx.292/2019 
(nr.4c-16/15/11.09.2019) 

• avizele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
(favorabil la Plx.292/2019, nr.4c-20/458/10.12.2019 și negativ la 
Plx.166/2018 nr.4c-17/272/15.05.2018) 

• punctele de vedere ale Guvernului (nr. 765/27.05.2019 și 
nr.837/07.05.2018). 

  
Cele două iniţiative legislative au ca obiect de reglementare: 

  Propunerea legislativă - Plx 292/2019 - are ca obiect de 
reglementare abrogarea prevederilor referitoare la pensiile de serviciu ale 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, ale 
membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii 
Constituţionale, ale judecătorilor şi procurorilor, personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţiştilor, 
funcţionarilor publici cu statut special, funcţionarilor publici parlamentari, 
precum şi abrogarea dispoziţiilor privind indemnizaţiile pentru limită de 
vârstă ale deputaţilor şi senatorilor.  

Propunerea legislativă – Plx 166/2018 - are ca obiect de 
reglementare abrogarea normelor referitoare la pensiile de serviciu 
cuprinse în Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr.567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului 
diplomatic şi consular al României, Legea nr.94/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi la indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
completările ulterioare. Totodată se preconizează completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi modificarea Legii nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se plafonarea pensiilor stabilite în condiţiile acestor acte 
normative, precum şi completarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, precum şi modificarea 
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şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmărindu-se încurajarea participării la fonduri de 
pensii facultative. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 17 decembrie 
2019  au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- D-na Ioana Constantin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

- D-l Attila Gyorgy – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice 
- D-na Lidia Barac – Secretar de Stat, Ministerul Justiției 
- D-l Nini Săpunaru – Secretar de Stat, Departamentul pentru Relația 

cu Parlamentul 
- D-l Laurențiu Țenț – președinte, Casa Națională de Pensii Publice 
- D-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 
- D-l Trăistaru Cătălin - președinte -Sindicatul Grefierilor 
- D-l Melnic Valentin - secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- D-l Grecu Răzvan - director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 
- D-l Roșu Valeriu - locțiitor șef department, Ministerul Apărării 

Naționale 
- D-l Florin Bucur – consilier, Ministerul Apărării Naționale 
- D-l Coarnă Dumitru – președinte, Sindicatul Polițiștilor 
- D-l Florin Șchiopu – președinte, Federația Sindicatelor din Sistemul 

Penitenciar 
- D-na Anișoara Frățilă – Asociația Pensionarilor din cadrul Curții de 

Conturi a României 
- D-l Gabriel Ivanov – vicepreședinte, Federația FED LEX 
- D-na Mariana Trogmaer – secretar general, Asociația Națională a 

Pensionarilor din Serviciul Auxiliar de Specialitate al Instanțelor 
Judecătorești și Parchetelor 

- D-l Cosmin Andreica – secretar general, Federația Publisind 
- D-l Cătălin Traistaru – vicepreședinte, Federația Publisind 
- D-l Chibici Mihai – președinte, Asociația Națională a Aviatorilor 

Pensionari 
- D-l Iulian Surugiu – președinte, Sindicatul Național al Agenților de 

Poliție 
- D-l Octav Dan Paxino  - reprezentant, Sindicatul Național al 

Funcționarilor Publici 
- D-l Sorin Dumitrașcu – președinte, Federația Sindicatelor din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de  
voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), adoptarea cu amendamente a 
propunerii legislative cu nr. Plx 292/2019 şi respingerea propunerii 
legislative cu nr.Plx 166/2018, prevederile acesteia fiind preluate în 
textele adoptate de comisie. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 
de membri ai comisiei. 

 
Iniţiativele legislative au fost respinse de Senat în şedinţele din 19 

iunie 2019 și 26 martie 2018.  
 
Pentru ambele propuneri legislative, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României 
şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu nr. Plx 292/2019, cu 
amendamente, redate în anexele care fac parte din prezentul raport. 

 
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  
 
 
 
 
        

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 

 

  



 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege privind eliminarea pensiilor 

de serviciu pentru deputaţi şi 
senatori, judecători şi procurori, 

personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţişti, funcţionari publici cu 

statut special, funcţionari publici 
parlamentari, membrilor 

corpului diplomatic şi consular 
al României, membrilor Curţii 

Constituţionale şi a personalului 
aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din 
România 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lege privind abrogarea unor 

prevederi referitoare la 
pensiile de serviciu şi 

indemnizaţiile pentru limită 
de vârstă, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri 

în domeniul pensiilor 
ocupaţionale 

 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru corelare cu 
modificările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

2.  
CAPITOLUL XI: Indemnizaţia 

pentru limită de vârstă 
 
Art. 49: Dreptul la indemnizaţia 
pentru limită de vârstă 
(1) Deputaţii şi senatorii care 
îndeplinesc condiţiile vârstei 
standard de pensionare, 
eşalonate, după caz, în anexele 
nr. 5 şi 6 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau ale vârstei 
standard reduse în conformitate 
cu prevederile aceleaşi legi sau 
ale altor legi speciale au 
dreptul, la încetarea 
mandatului, la indemnizaţie 
pentru limită de vârstă, dacă nu 
sunt realeşi pentru un nou 
mandat. 
(2) Deputaţii şi senatorii 
beneficiază de indemnizaţia 
pentru limită de vârstă de la 
data la care li se acordă 
drepturile de pensie pentru 
limită de vârstă, dar nu mai 
devreme de data încetării 

 
Art.1. Legea 96/2006 privind 
statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 49 din data de 22 
ianuarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
Art. 49 şi art. 50 se abrogă. 
 

 
Art.1. - Legea nr.96/2006 
privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 49 din data de 22 
ianuarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
“- Capitolul XI – Indemnizaţia 
pentru limită de vârstă, 
cuprinzând articolele 49 şi 50, 
se abrogă.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Este necesară 
construirea unui 
sistem de pensii bazat 
exclusiv pe principiul 
contributivității. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

mandatului aflat în derulare. 
(3) Cuantumul indemnizaţiei 
pentru limită de vârstă prevăzut 
la alin. (1) se acordă în limita a 
3 mandate şi se calculează ca 
produs al numărului lunilor de 
mandat cu 0,55% din 
indemnizaţia brută lunară aflată 
în plată. Cuantumul net al 
indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă nu poate fi mai mare 
decât venitul net corespunzător 
unei indemnizaţii brute lunare a 
unui deputat sau senator aflat 
în exerciţiul mandatului. 
(4) Pentru mandate incomplete, 
indemnizaţia pentru limită de 
vârstă se calculează 
proporţional cu perioada de 
mandat efectiv exercitată, dar 
nu mai puţin de un mandat 
parlamentar. 
(5) Pe perioada exercitării unui 
nou mandat, plata indemnizaţiei 
pentru limită de vârstă se 
suspendă, urmând a fi reluată, 
la încetarea acestuia, în 
cuantumul recalculat prin 
valorificarea perioadei de 
mandat exercitat după 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

suspendare. 
(6) Indemnizaţia pentru limită 
de vârstă se actualizează din 
oficiu, în fiecare an, cu rata 
medie anuală a inflaţiei, 
indicator definitiv, cunoscut la 
data de 1 ianuarie a fiecărui an 
în care se face actualizarea şi 
comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică. Dacă în urma 
actualizării rezultă o 
indemnizaţie pentru limită de 
vârstă mai mică, se menţine 
indemnizaţia pentru limită de 
vârstă aflată în plată. 
(7) Indemnizaţia pentru limită 
de vârstă se cumulează cu orice 
tip de pensie stabilită în 
sistemul public de pensii sau în 
alt sistem de pensii neintegrat 
sistemului public, precum şi cu 
orice alte venituri realizate. 
(8) Indemnizaţia pentru limită 
de vârstă reprezintă venit din 
altă sursă, în înţelesul Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(9) Cuantumul indemnizaţiei 
pentru limită de vârstă se 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

suportă din bugetul de stat, prin 
bugetul Camerei Deputaţilor şi 
al Senatului, şi se plăteşte de 
acestea. 
(10) Cererea pentru acordarea 
indemnizaţiei pentru limită de 
vârstă se depune la 
Secretariatul general al Camerei 
Deputaţilor sau al Senatului, 
după caz. 
(11) Modul de aplicare a 
prevederilor prezentului articol 
se stabileşte prin norme 
metodologice, aprobate de 
Birourile permanente ale celor 
două Camere ale Parlamentului. 
 
Art. 50 
Nu beneficiază de indemnizaţia 
pentru limită de vârstă, 
prevăzută la art. 49, deputaţii şi 
senatorii care au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
comiterea, în calitate de deputat 
sau senator, a unei infracţiuni 
de corupţie prevăzute la art. 
289-291 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

infracţiunile prevăzute la art. 
254-257 din Legea nr. 15/1968 
privind Codul penal al României, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 65 din 
16 aprilie 1997, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

3.  
Art. 81. - (1) Judecătorii şi 
procurorii cu vechime continuă 
în magistratură de 20 de ani 
beneficiază, la data pensionării 
sau a eliberării din funcţie 
pentru alte motive 
neimputabile, de o indemnizaţie 
egală cu 7 indemnizaţii de 
încadrare lunare brute, care se 
impozitează potrivit legii. 
(2) Indemnizaţia prevăzută la 
alin. (1) se acordă o singură 
dată în decursul carierei de 
judecător sau procuror şi se 
înregistrează, potrivit legii. 
(3) abrogat 
(4) Prevederile alin. (1) se 
aplică şi în cazul decesului 
judecătorului sau procurorului 
aflat în activitate. În acest caz, 
de indemnizaţie beneficiază 

 
Art. 2 Legea 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 826 din data de 13 
septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
Art. 82, alin. 1 se modifică 
astfel: 
„Art. 82, alin.1 - Judecătorii, 
procurorii, magistraţii-asistenţi 
de la înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, magistraţii-asistenţi de 
la Curtea Constituţională şi 
personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari 

 
Art.2. - Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu numărul 826 din 
data de 13 septembrie 2005, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
„- Articolele 82, 83, 831, 832, 
833, 84, 85 şi 851 se abrogă.” 
 
Autori: deputaţi Csep Eva 
Andrea şi Szabo Odon 
 

 
Este necesar să se 
elimine toate pensiile 
speciale, fără 
discriminare, construind 
astfel un sistem de 
pensii unitar bazat 
exclusiv pe principiul 
contributivității. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

soţul/soţia şi copiii care se află 
în întreţinerea acestuia la data 
decesului. 
 
Art. 82. - (1) Judecătorii, 
procurorii, magistraţii-asistenţi 
de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, magistraţii-asistenţi de 
la Curtea Constituţională şi 
personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari 
şi consilierii de conturi de la 
secţia jurisdicţională care au 
exercitat aceste funcţii la Curtea 
de Conturi, cu o vechime de cel 
puţin 25 de ani în funcţia de 
judecător ori procuror, 
magistrat-asistent sau personal 
de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, 
precum şi în funcţia de 
judecător ori procuror financiar 
sau consilier de conturi de la 
secţia jurisdicţională a Curţii de 
Conturi se pot pensiona la 
cerere şi pot beneficia, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, 
de pensie de serviciu, în 

şi consilierii de conturi de la 
secţia jurisdicţională care au 
exercitat aceste funcţii la Curtea 
de Conturi, cu o vechime de cel 
puţin 25 de ani în funcţia de 
judecător ori procuror, 
magistrat-asistent sau personal 
de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, 
precum şi în funcţia de 
judecător ori procuror financiar 
sau consilier de conturi de la 
secţia jurisdicţională a Curţii de 
Conturi se pot pensiona la 
cerere şi pot beneficia, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, 
de pensie." 
Art. 82, alin. 3, alin. 4, alin. 5, 
alin. 6, alin. 7 şi alin. 8 se 
abrogă. 
Art. 85, alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 
se abrogă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

cuantum de 80% din baza de 
calcul reprezentată de 
indemnizaţia de încadrare brută 
lunară sau de salariul de bază 
brut lunar, după caz, şi 
sporurile avute în ultima lună de 
activitate înainte de data 
pensionării. 
(2) Judecătorii, procurorii, 
magistraţii-asistenţi de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de 
la Curtea Constituţională, 
personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari 
şi consilierii de conturi de la 
secţia jurisdicţională care au 
exercitat aceste funcţii la Curtea 
de Conturi se pot pensiona la 
cerere, înainte de împlinirea 
vârstei de 60 de ani, şi 
beneficiază de pensia prevăzută 
la alin. (1), dacă au o vechime 
de cel puţin 25 de ani numai în 
funcţia de judecător, procuror, 
magistrat-asistent la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de 
la Curtea Constituţională sau 
personal de specialitate juridică 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 
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asimilat judecătorilor, precum şi 
în funcţia de judecător la Curtea 
Constituţională, judecător ori 
procuror financiar sau consilier 
de conturi de la secţia 
jurisdicţională a Curţii de 
Conturi. La calcularea acestei 
vechimi se iau în considerare şi 
perioadele în care judecătorul, 
procurorul, magistratul-asistent 
sau personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi 
judecătorul de la Curtea 
Constituţională, judecătorul, 
procurorul financiar şi consilierul 
de conturi la secţia 
jurisdicţională a Curţii de 
Conturi a exercitat profesia de 
avocat, personal de specialitate 
juridică în fostele arbitraje de 
stat, consilier juridic sau 
jurisconsult. 
(3) De pensia de serviciu 
prevăzută la alin. (1) 
beneficiază, la împlinirea vârstei 
de 60 de ani, şi judecătorii şi 
procurorii cu o vechime în 
magistratură între 20 şi 25 de 
ani, în acest caz cuantumul 
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pensiei fiind micşorat cu 1% din 
baza de calcul prevăzută la alin. 
(1), pentru fiecare an care 
lipseşte din vechimea integrală 
în magistratură. 
(4) Pentru fiecare an care 
depăşeşte vechimea în 
magistratură prevăzută la alin. 
(1) şi (2) la cuantumul pensiei 
se adaugă câte 1% din baza de 
calcul prevăzută la alin. (1), 
fără a o putea depăşi. 
(5) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de vechime prevăzute 
la alin. (1) şi (3) în funcţia de 
judecător, procuror, magistrat-
asistent sau personal de 
specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, precum şi în 
funcţia de judecător ori procuror 
financiar sau consilier de conturi 
de la secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi se pot 
pensiona şi pot beneficia, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, 
de pensie de serviciu, chiar 
dacă la data pensionării au o 
altă ocupaţie. În acest caz, 
pensia se stabileşte dintr-o bază 
de calcul egală cu indemnizaţia 
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de încadrare brută lunară pe 
care o are un judecător sau 
procuror în activitate, în condiţii 
identice de funcţie, vechime şi 
grad al instanţei sau 
parchetului, şi sporurile, în 
procent, avute la data eliberării 
din funcţie ori, după caz, cu 
salariul de bază brut lunar şi 
sporurile avute în ultima lună de 
activitate înainte de data 
pensionării. De această pensie 
de serviciu pot beneficia numai 
persoanele care au fost 
eliberate din funcţie din motive 
neimputabile. 
(6) Judecătorii şi procurorii şi 
magistraţii-asistenţi de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de 
la Curtea Constituţională au 
dreptul la pensie de boală 
profesională şi de invaliditate în 
cuantum de 80% din pensia de 
serviciu. 
(7) Judecătorii şi procurorii pot 
opta între pensia de serviciu şi 
pensia din sistemul public. 
Judecătorii şi procurorii militari 
pot opta între pensia de serviciu 
şi pensia militară de serviciu. 
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(8) Pensia prevăzută de 
prezentul articol are regimul 
juridic al unei pensii pentru 
limită de vârstă. 
 
Art. 83. - (1) Judecătorii, 
procurorii, magistraţii-asistenţi 
de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi personalul de 
specialitate juridică prevăzut la 
art. 87 alin. (1) pot fi menţinuţi 
în funcţie după împlinirea 
vârstei de pensionare prevăzute 
de lege, până la vârsta de 70 de 
ani. Până la vârsta de 65 de ani, 
magistratul poate opta să 
rămână în funcţie, însă după 
împlinirea acestei vârste, pentru 
menţinerea în activitate este 
necesar avizul anual al Secţiei 
pentru judecători sau, după caz, 
al Secţiei pentru procurori. 
(2) Judecătorii şi procurorii care 
au fost eliberaţi din funcţie prin 
pensionare pot cumula pensia 
de serviciu cu veniturile 
realizate dintr-o activitate 
profesională, indiferent de 
nivelul veniturilor respective. 
(3) Reîncadrarea în funcţia de 
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judecător, procuror ori 
magistrat-asistent se face fără 
concurs de către secţia 
corespunzătoare a Consiliului 
Superior al Magistraturii, la 
instanţele sau, după caz, la 
parchetele de pe lângă acestea, 
în cadrul cărora aveau dreptul 
să funcţioneze până la data 
pensionării şi care nu pot 
funcţiona normal din cauza 
lipsei de personal. În acest caz, 
numirea în funcţia de magistrat-
asistent se face de Consiliul 
Superior al Magistraturii, iar 
numirea în funcţia de judecător 
sau procuror se face de 
Preşedintele României, la 
propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii. Pot fi 
reîncadraţi în funcţie, în 
condiţiile prezentului alineat, 
foştii judecători, procurori sau 
magistraţi-asistenţi care au fost 
eliberaţi din funcţie prin 
pensionare potrivit prezentei 
legi şi cu privire la care nu s-a 
stabilit sancţiunea disciplinară a 
excluderii din magistratură, în 
condiţiile Legii nr. 317/2004, 
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republicată, cu modificările 
ulterioare. Pe perioada 
reîncadrării, cuantumul pensiei 
se reduce cu 85%. 
 
Art. 831. - (1) Judecătorii şi 
procurorii pot fi pensionaţi 
anticipat, cu reducerea vârstei 
de pensionare prevăzute de 
prezenta lege cu până la 5 ani, 
în cazul în care depăşesc 
vechimea în magistratură 
prevăzută la art. 82 alin. (1) cu 
cel puţin 5 ani. Cei care 
îndeplinesc atât condiţiile pentru 
acordarea pensiei în condiţiile 
prezentului articol, cât şi pe cele 
prevăzute la art. 82 alin. (2) pot 
opta între cele două pensii. 
(2) Pensia prevăzută la alin. (1) 
are regimul unei pensii 
anticipate de serviciu. 
(3 )Beneficiarii pensiei de 
serviciu prevăzute la alin. (1) nu 
pot cumula pensia de serviciu 
cu veniturile realizate dintr-o 
activitate profesională, 
indiferent de nivelul veniturilor 
respective, până la vârsta de 60 
de ani. 
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(4) Cuantumul pensiei 
anticipate se stabileşte potrivit 
prevederilor art. 82 alin. (1) şi 
(4). ) 
 
Art. 832. - (1) Nu beneficiază de 
pensia de serviciu prevăzută la 
art. 82 şi 831 şi de indemnizaţia 
prevăzută la art. 81 judecătorii, 
procurorii, magistraţii-asistenţi 
şi personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor care, chiar ulterior 
eliberării din funcţie, au fost 
condamnaţi definitiv ori s-a 
dispus amânarea aplicării 
pedepsei pentru o infracţiune de 
corupţie, o infracţiune asimilată 
infracţiunilor de corupţie sau o 
infracţiune în legătură cu 
acestea, precum şi una din 
infracţiunile cuprinse în titlul IV 
din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, «Infracţiuni contra 
înfăptuirii justiţiei» săvârşite 
înainte de eliberarea din funcţie. 
Aceste persoane beneficiază de 
pensie în sistemul public, în 
condiţiile legii. 
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(2) Punerea în mişcare a acţiunii 
penale pentru una dintre 
infracţiunile prevăzute la alin. 
(1) atrage, de drept, 
suspendarea soluţionării cererii 
de acordare a pensiei de 
serviciu sau, după caz, 
suspendarea plăţii pensiei de 
serviciu, dacă aceasta a fost 
acordată până la soluţionarea 
definitivă a cauzei. În această 
perioadă, persoana faţă de care 
s-a pus în mişcare acţiunea 
penală beneficiază, în condiţiile 
legii, de pensie din sistemul 
public. 
(3) Dacă se dispune clasarea, 
renunţarea la urmărirea penală, 
achitarea, încetarea procesului 
penal sau renunţarea la 
aplicarea pedepsei faţă de 
judecător, procuror, magistrat-
asistent sau personalul de 
specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, 
acesta este repus în situaţia 
anterioară şi i se plăteşte pensia 
de serviciu de care a fost lipsit 
ca urmare a punerii în mişcare a 
acţiunii penale sau, după caz, 
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diferenţa dintre aceasta şi 
pensia din sistemul public 
încasată după punerea în 
mişcare a acţiunii penale. 
(4) Hotărârea de condamnare 
sau prin care s-a dispus 
amânarea aplicării pedepsei, 
rămasă definitivă, se comunică 
de către instanţa de executare 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Secţia pentru 
judecători sau, după caz, Secţia 
pentru procurori va informa 
Casa Naţională de Pensii Publice 
cu privire la apariţia uneia 
dintre situaţiile prevăzute de 
prezentul articol care are ca 
efect acordarea, suspendarea, 
încetarea sau reluarea plăţii 
pensiei de serviciu ori, după 
caz, suspendarea sau reluarea 
procedurii de soluţionare a 
cererii de acordare a pensiei de 
serviciu. Informarea Secţiei 
pentru judecători sau, după caz, 
a Secţiei pentru procurori 
cuprinde elementele necesare 
pentru aplicarea măsurii 
respective de către casele 
teritoriale de pensii, inclusiv 
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datele de identificare a 
persoanei, temeiul de drept al 
măsurii, precum şi data de la 
care se aplică. 
 
Art. 833. - Nu beneficiază de 
pensia de serviciu prevăzută la 
art. 82 şi 831 şi de indemnizaţia 
prevăzută la art. 81 judecătorii, 
procurorii, magistraţii-asistenţi 
şi personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor cu privire la care s-
a stabilit sancţiunea disciplinară 
a excluderii din magistratură, în 
condiţiile Legii nr. 317/2004, 
republicată, cu modificările 
ulterioare. Aceste persoane 
beneficiază de pensie în 
sistemul public, în condiţiile 
legii. 
 
Art.84.- (1) Soţul supravieţuitor 
al judecătorului sau procurorului 
are dreptul, la împlinirea vârstei 
de 60 de ani, la pensia de 
urmaş în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
calculată din pensia de serviciu 
aflată în plată sau la care ar fi 
avut dreptul la data decesului 
susţinătorul, actualizată, după 
caz. 
(2) Copiii minori ai judecătorului 
sau procurorului decedat, 
precum şi copiii majori până la 
terminarea studiilor, dar nu mai 
mult de 26 de ani au dreptul la 
pensia de urmaş, calculată din 
pensia de serviciu aflată în plată 
sau la care ar fi avut dreptul la 
data decesului susţinătorul 
decedat, actualizată, după caz, 
în condiţiile Legii nr. 263/2010, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi în procentele 
prevăzute de această lege, în 
funcţie de numărul de urmaşi. 
(3) În cazul în care la data 
decesului procurorul sau 
judecătorul nu îndeplineşte 
condiţiile de acordare a pensiei 
de serviciu, copiii minori, 
precum şi copiii majori până la 
terminarea studiilor, dar nu mai 
mult de 26 de ani au dreptul la 
o pensie de urmaş în cuantum 
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de 75% din indemnizaţia de 
încadrare brută lunară avută de 
susţinătorul decedat în ultima 
lună de activitate, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 
263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Art. 85. - (1) Partea din pensia 
de serviciu care depăşeşte 
nivelul pensiei din sistemul 
public, pensia prevăzută la art. 
82 alin. (2), art. 831 şi art. 84 
alin. (3), precum şi pensia de 
serviciu acordată celor care nu 
îndeplinesc condiţia de limită de 
vârstă prevăzută de Legea nr. 
263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
suportă din bugetul de stat. 
(2) Pensiile de serviciu ale 
judecătorilor şi procurorilor, 
precum şi pensiile de urmaş 
prevăzute la art. 84 se 
actualizează ori de câte ori se 
majorează indemnizaţia brută 
lunară a unui judecător şi 
procuror în activitate, în condiţii 
identice de funcţie, vechime şi 
grad al instanţei sau 
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parchetului, cu luarea în 
considerare, în procent, a 
sporurilor intrate în baza de 
calcul la acordarea pensiei de 
serviciu, precum şi a sporului de 
vechime. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie de 
serviciu mai mică, judecătorul 
sau procurorul îşi poate păstra 
pensia aflată în plată. 
(3) Cererile de pensionare 
formulate de judecătorii şi 
procurorii în activitate pentru 
acordarea pensiei de serviciu 
prevăzute de prezenta lege se 
depun la casa teritorială de 
pensii competentă. Plata pensiei 
se face de la data prevăzută în 
decretul Preşedintelui României 
ca fiind cea a eliberării din 
funcţie sau, în cazul lipsei unei 
astfel de date, de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a decretului 
Preşedintelui României de 
eliberare din funcţie. 
 
Art. 851. - Dispoziţiile art. 82-85 
se aplică în mod corespunzător 
şi judecătorilor Curţii 



27 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Constituţionale. Perioada în care 
persoana a îndeplinit funcţia de 
judecător la Curtea 
Constituţională constituie 
vechime în funcţia de judecător. 
 

4.  
Art.685. - (1) Personalul auxiliar 
de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea prevăzut la 
art. 3 alin. (2), personalul de 
specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică prevăzut la art. 
31, precum şi tehnicienii 
criminalişti din cadrul 
parchetelor, cu o vechime de cel 
puţin 25 de ani în specialitate, 
pot beneficia, la împlinirea 
vârstei de 60 de ani, de pensie 
de serviciu, în cuantum de 80% 
din baza de calcul reprezentată 
de media salariilor de bază 
brute lunare realizate, inclusiv 
sporurile, corespunzătoare 
ultimelor 12 luni de activitate 
anterioare lunii în care se 
depune cererea de pensionare. 

 
Art.3 Legea 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional de 
Expertizare Criminalistice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1197 din 
data de 14 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
Art. 68, alin. 1 se modifică 
astfel: 
„Art. 68, alin. 1 - Personalul 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă 
acestea, astfel cum a fost 
prevăzut la art. 3, cu o vechime 
de cel puţin 25 de ani în funcţie, 

 
Art.3. – Articolul 685 din Legea 
nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi al 
personalului care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional de 
Expertizare Criminalistice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1197 din 
data de 14 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Articolul 68 este abrogat 
prin Legea nr.263/2010. 
Ca atare, asupra lui nu 
mai pot fi aduse 
modificări. 
 
Este necesară 
construirea unui 
sistem de pensii bazat 
exclusiv pe principiul 
contributivității. 
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(2) De pensia de serviciu 
prevăzută la alin. (1) 
beneficiază, la împlinirea vârstei 
de 60 de ani, şi personalul 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă 
acestea, personalul de 
specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică, precum şi 
tehnicienii criminalişti din cadrul 
parchetelor, cu o vechime în 
specialitate între 20 şi 25 de 
ani, în acest caz cuantumul 
pensiei fiind micşorat cu 1% din 
baza de calcul prevăzută la alin. 
(1) pentru fiecare an care 
lipseşte din vechimea în 
specialitate integrală. 
(3) Pentru fiecare an care 
depăşeşte vechimea în 
specialitate prevăzută la 
alin.(1), la cuantumul pensiei se 
adaugă 1% din baza de calcul 
prevăzută la alin. (1), fără a o 
putea depăşi. 
(4) Pensia se acordă la cerere, 
începând cu luna următoare 

beneficiază, la împlinirea vârstei 
prevăzute de lege, de pensie." 
Art. 68, alin. 2, alin. 3, alin. 4, 
alin. 5, alin. 6 şi alin. 7 se 
abrogă. 
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celei în care a fost înregistrată 
cererea la casa teritorială de 
pensii din raza de domiciliu sau 
de reşedinţă a solicitantului sau, 
după caz, la casa de pensii 
sectorială competentă. 
(5) Odată cu stabilirea 
cuantumului pensiei de serviciu 
se stabileşte şi pensia pentru 
limită de vârstă din sistemul 
public, potrivit legislaţiei în 
vigoare privind sistemul de 
pensii publice. 
(6) În cazul în care cuantumul 
pensiei de serviciu calculat 
conform prezentei legi este mai 
mic decât cel al pensiei din 
sistemul de pensii publice se 
acordă cuantumul cel mai 
avantajos. 
(7) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de vârstă şi de 
vechime prevăzute la alin. (1) 
numai în funcţia de personal 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor de pe lângă 
acestea, de personal de 
specialitate criminalistică şi de 
personal care ocupă funcţii 
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auxiliare de specialitate 
criminalistică, precum şi în cea 
de tehnician criminalist din 
cadrul parchetelor beneficiază 
de pensie de serviciu, chiar 
dacă la data pensionării au avut 
sau au o altă ocupaţie. În acest 
caz, baza de calcul al pensiei de 
serviciu o reprezintă media 
salariilor de bază brute lunare, 
inclusiv sporurile, în procent, 
din ultimele 12 luni anterioare 
lunii în care se depune cererea 
de pensionare, realizate de 
personalul auxiliar de 
specialitate aflat în activitate în 
condiţii identice de funcţie, 
vechime, grad sau treaptă şi 
nivel al instanţei ori parchetului 
sau INEC unde a funcţionat 
solicitantul înaintea eliberării din 
funcţia de personal auxiliar de 
specialitate. 
(8) De prevederile alin. (7) pot 
beneficia numai persoanele care 
au fost eliberate din funcţia de 
personal auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti, al 
parchetelor de pe lângă 
acestea, de personal de 
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specialitate criminalistică, de 
personal care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică din cadrul INEC, 
precum şi de tehnician 
criminalist din cadrul 
parchetelor, din motive 
neimputabile acestora. 
(9) Soţul supravieţuitor, copiii 
minori, precum şi copiii majori 
până la terminarea studiilor, dar 
nu mai mult de 26 de ani, ai 
personalului de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă 
acestea, ai personalului de 
specialitate criminalistică, ai 
personalului care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică şi ai tehnicianului 
criminalist din cadrul 
parchetelor beneficiază de 
pensie de urmaş în condiţiile 
prevăzute de legislaţia privind 
sistemul de pensii publice, 
calculată din pensia de serviciu 
aflată în plată sau la care ar fi 
avut dreptul susţinătorul la data 
decesului, actualizată, după caz. 
(10) Pensia de serviciu se 
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(autor amendament) 

Motivare 

actualizează, din oficiu, în 
fiecare an, cu rata medie anuală 
a inflaţiei, indicator definitiv, 
cunoscut la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an în care se face 
actualizarea şi comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică. 
Dacă în urma actualizării rezultă 
o pensie mai mică, se păstrează 
pensia aflată în plată. 
(11) Se suportă din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice: 
a) partea din pensia de serviciu 
care depăşeşte nivelul pensiei 
din sistemul de pensii publice, 
precum şi pensia de serviciu în 
cazul persoanelor care nu 
îndeplinesc condiţiile de 
acordare a pensiei pentru limită 
de vârstă din sistemul de pensii 
publice; 
b) partea din pensia de urmaş, 
calculată din pensia de serviciu, 
care depăşeşte nivelul pensiei 
din sistemul de pensii publice, 
precum şi pensia de urmaş 
calculată din pensia de serviciu, 
în cazul susţinătorilor care nu 
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(autor amendament) 
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îndeplinesc condiţiile de 
acordare a pensiei pentru limită 
de vârstă din sistemul de pensii 
publice. 
(12) Pensia prevăzută de 
prezentul articol, cu excepţia 
pensiei prevăzute la alin. (9), 
are regimul juridic al unei pensii 
pentru limită de vârstă. 
(13) Elementele necesare 
stabiliri; pensiilor prevăzute de 
prezenta lege referitoare la 
vechimea în specialitate, 
vechimea în funcţie şi baza de 
calcul al pensiei se dovedesc cu 
document eliberat de instanţa 
judecătorească competentă, de 
parchetul de pe lângă aceasta 
sau de INEC, pe răspunderea 
acestora. 
(14) Plata pensiei prevăzute de 
prezenta lege se face astfel: 
a) de la data eliberării din 
funcţie, prevăzută în decizia 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti, al parchetului de 
pe lângă aceasta, al directorului 
INEC, în situaţia personalului 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti, al 



34 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 
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parchetelor de pe lângă 
acestea, a personalului de 
specialitate criminalistică şi 
personalului care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică, precum şi a 
tehnicienilor criminalişti din 
cadrul parchetelor, aflaţi în 
activitate la data depunerii 
cererii de pensionare; 
b) de la data acordării pensiei, 
în situaţia persoanelor 
prevăzute la alin. (7) şi (9). 
(15) Prevederile prezentei legi, 
referitoare la pensii, se 
completează cu cele ale 
legislaţiei privind pensiile din 
sistemul public de pensii cu 
privire la modalităţile de 
stabilire şi plată, precum şi cele 
referitoare la modificarea, 
suspendarea, reluarea, 
încetarea, recuperarea sumelor 
încasate necuvenit şi jurisdicţia. 
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5.  
 

 
Art.4. - Legea 223/2015 privind 
pensiile militare de stat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 556 din 
data de 27 iulie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Art.13: 
Militarii pot beneficia de o 
singură pensie militară de stat. 
 
Art.16, alin.(1): 
Au dreptul la pensie de serviciu 
pentru limită de vârstă militarii 
în activitate, care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) au împlinit vârsta standard de 
pensionare pentru limită de 
vârstă; 
b) au o vechime efectivă de cel 
puţin 25 de ani, din care cel 
puţin 15 ani reprezintă 
vechimea în serviciu. 
 
Art. 17, alin. (1): 
Au dreptul la pensie de serviciu 

 
Articolul 4 se elimină. 
 
Autor: deputaţi Adrian Solomon, 
Eugen Neaţă şi Adrian Dohotaru 
 

 
Este necesară 
menţinerea pensiilor 
militare de stat, având 
în vedere restricţiile 
impuse de lege pe 
perioada activităţii. 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 
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anticipată militarii, în activitate, 
care îndeplinesc cumulativ 
condiţiile de vechime prevăzute 
la art. 16 alin. (1) lit. b), au 
împlinit vârsta standard de 
pensionare pentru limită de 
vârstă diminuată cu 5 ani şi se 
află în una dintre următoarele 
situaţii: 
a) sunt trecuţi în rezervă ori au 
încetat raporturile de serviciu ca 
urmare a reorganizării unor 
unităţi şi a reducerii unor funcţii 
din statele de organizare, 
precum şi pentru alte motive 
sau nevoi ale instituţiilor din 
domeniul apărării naţionale; 
b) sunt trecuţi în rezervă sau 
direct în retragere ori au încetat 
raporturile de serviciu ca 
urmare a clasării ca inapt sau 
apt limitat pentru serviciul 
militar/serviciu de către 
comisiile de expertiză medico-
militară. 
 
Art.18, alin.(1): 
Au dreptul la pensie de serviciu 
anticipată parţială militarii, în 
activitate, care au o vechime 
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(autor amendament) 
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efectivă de minimum 20 de ani, 
dintre care cel puţin 10 ani 
vechime în serviciu, şi care se 
află în una dintre următoarele 
situaţii: 
a) sunt trecuţi în rezervă ori au 
încetat raporturile de serviciu, 
ca urmare a reorganizării unor 
unităţi şi a reducerii unor funcţii 
din statele de organizare, 
precum şi pentru alte motive 
sau nevoi ale instituţiilor din 
domeniul apărării naţionale; 
b) sunt trecuţi în rezervă sau 
direct în retragere ori au încetat 
raporturile de serviciu ca 
urmare a clasării ca inapt sau 
apt limitat pentru serviciul 
militar/serviciu de către 
comisiile de expertiză medico-
militară. 
 
Art.18, alin.(2): 
Cuantumul pensiei anticipate 
parţiale pentru militarii în 
activitate prevăzuţi la alin. (1) 
se calculează pentru numărul 
anilor de vechime în serviciu 
stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), 
la care se adaugă sporurile 
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acordate conform art. 24. 
 
Art.19:  
Militarii, care la data trecerii în 
rezervă ori a încetării 
raporturilor de serviciu nu 
îndeplinesc condiţiile de 
acordare a unei pensii de 
serviciu, dar au o vechime în 
serviciu de cel puţin 10 ani, 
beneficiază de pensie de 
serviciu la împlinirea vârstei 
standard de pensionare pentru 
limită de vârstă prevăzută de 
prezenta lege, pentru numărul 
anilor de vechime în serviciu, 
stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), 
la care se adaugă sporurile 
acordate conform art. 24. 
 
Art.26:  
Pentru militarii, care la data 
trecerii în rezervă sau a încetării 
raporturilor de serviciu nu 
îndeplinesc condiţiile de 
acordare a unei pensii 
prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), 
deschiderea dreptului la pensie 
se efectuează mai întâi de către 
sistemul în care îndeplineşte 



39 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

condiţiile cumulative de 
pensionare, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 19. 
 
Art.28, alin.(1):  
Baza de calcul folosită pentru 
stabilirea pensiei militare de 
stat este media 
soldelor/salariilor lunare brute 
realizate la funcţia de bază în 6 
luni consecutive, din ultimii 5 
ani de activitate în calitate de 
militar, actualizate la data 
deschiderii drepturilor de 
pensie, la alegerea persoanelor 
prevăzute la art. 3 lit. a, în care 
nu se includ: 
a) diurnele de deplasare şi de 
delegare, indemnizaţiile de 
delegare, detaşare sau transfer; 
b) compensaţiile lunare pentru 
chirie; 
c) valoarea financiară a 
normelor de hrană şi alocaţiile 
valorice de hrană; 
d) contravaloarea 
echipamentelor tehnice, a 
echipamentului individual de 
protecţie şi de lucru, a 
alimentaţiei de protecţie, a 
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medicamentelor şi materialelor 
igienico- sanitare, a altor 
drepturi de protecţie a muncii, 
precum şi a uniformelor 
obligatorii şi a drepturilor de 
echipament; 
e) primele  şi premiile, cu 
excepţia primelor de clasificare, 
de specializare şi de ambarcare 
pe timpul cât navele se află în 
baza permanentă; 
f) indemnizaţiile de instalare şi 
de mutare, precum şi sumele 
primite, potrivit legii, pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
mutare în interesul serviciului; 
g) contravaloarea transportului 
ocazionat de efectuarea 
concediului de odihnă, precum 
şi a transportului la şi de la locul 
de muncă; 
h) plăţile compensatorii şi 
ajutoarele la trecerea în rezervă 
sau direct în retragere, 
respectiv la încetarea 
raporturilor de serviciu cu drept 
la pensie; 
i) compensarea în bani a 
concediului de odihnă 
neefectuat; 
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j) restituiri şi plăţi de drepturi 
aferente altei perioade de 
activitate decât cea folosită la 
stabilirea bazei de calcul; 
k) majorările/stimulările 
financiare acordate personalului 
pentru gestionarea fondurilor 
comunitare, precum şi a 
împrumuturilor externe 
contractate sau garantate de 
stat; 
l) drepturile salariale acordate 
personalului didactic salarizat 
prin plata cu ora şi drepturile 
salariale acordate pentru 
efectuarea orelor de gardă de 
către personalul medico-sanitar; 
m) sumele încasate în calitate 
de reprezentanţi în adunările 
generale ale acţionarilor, în 
consiliile de administraţie, în 
comitetele de direcţie, în 
comisiile de cenzori sau în orice 
alte comisii, comitete ori 
organisme, acordate potrivit 
legislaţiei în vigoare la acea 
dată, indiferent de forma de 
organizare sau de denumirea 
angajatorului ori a entităţii 
asimilate acestuia; 
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n) drepturile specifice acordate 
personalului care a participat la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român; 
o) sporurile, indemnizaţiile şi 
alte drepturi salariale acordate 
şi personalului militar, din 
sistemul administraţiei 
penitenciare, prevăzute în 
anexa nr.II - Familia 
ocupaţională de funcţii bugetare 
«Învăţământ» şi în anexa nr. III 
- Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare «Sănătate» la Legea-
cadru nr. 284/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
p) alte venituri care, potrivit 
legislaţiei în vigoare la data 
plăţii, nu reprezintă drepturi de 
natură salarială sau asimilate 
salariilor. 
 
Art.28, alin. (2):  
Pentru militarii pensionaţi în 
condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza 
de calcul utilizată pentru 
stabilirea pensiei militare de 
stat este cea prevăzută la alin. 
(1), actualizată la data 
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deschiderii dreptului la pensie. 
 
Art. 28, alin.(5):  
Pentru personalul care a fost 
detaşat în afara instituţiilor 
publice de apărare, la 
determinarea bazei de calcul 
folosite pentru stabilirea pensiei 
militare de stat conform alin. 
(1), se utilizează salariile lunare 
corespunzătoare funcţiei 
exercitate, la care se adaugă 
drepturile de soldă/salariu 
plătite de instituţiile din care 
aceştia au fost detaşaţi. 
 
Art.29, alin.(1): 
Cuantumul pensiei de serviciu 
se determină în procente din 
baza de calcul, astfel: 
a) militarii, cu vechime 
cumulată conform art. 3 lit. f) 
de cel puţin 25 de ani, 
beneficiază, la împlinirea vârstei 
prevăzute de lege, de pensie de 
serviciu, în cuantum de 65% din 
baza de calcul prevăzută la art. 
28; 
b) pentru fiecare an care 
depăşeşte vechimea prevăzută 
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la lit. a), la cuantumul pensiei 
se adaugă câte 1% din baza de 
calcul prevăzută la art.28. 
 
Art.29, alin.(2): 
De pensie de serviciu 
beneficiază şi militarii, în 
condiţiile legii, cu o vechime 
cumulată de până la 25 de ani, 
cuantumul pensiei fiind 
diminuat cu 1% din baza de 
calcul prevăzută la art. 28 
pentru fiecare an care lipseşte 
din această vechime. 
 

6.  
Art.731. - (1)Funcţionarii publici 
parlamentari din structurile de 
specialitate ale Parlamentului au 
dreptul la asigurări sociale, în 
condiţiile legii. 
(2) Funcţionarii publici 
parlamentari cu un stagiu de 
cotizare de 30 de ani au dreptul 
la pensie pentru limită de vârstă 
la împlinirea vârstei standard de 
pensionare din sistemul public 
de pensii. 
(3) La împlinirea vârstei 
prevăzute la alin. (2), 

 
Art. 5 Legea 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1197 din data de 
14 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
 
Art. 74, alin. 3, alin. 4, alin. 5, 
alin. 6 şi alin. 7 se abrogă. 
Art. 75, alin. 2 se abrogă. 
 

 
Art.4. - Articolul 731 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public 
parlamentar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 
2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Csép Éva Andrea 
 

 
Pentru o trimitere 
corectă. 
 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
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funcţionarii publici parlamentari 
cu un stagiu de cotizare de 30 
de ani, din care cel puţin 14 ani 
în structurile Parlamentului, 
beneficiază de pensie de 
serviciu în cuantum de 80% din 
baza de calcul reprezentată de 
media veniturilor brute realizate 
în ultimele 12 luni înainte de 
data pensionării. Pensia 
acordată nu poate depăşi nivelul 
salariului de bază brut, inclusiv 
sporurile, precum şi 
indemnizaţia de conducere şi 
salariul de merit din ultimele 12 
luni anterioare datei pensionării, 
al funcţiei deţinute sau al 
funcţiei asimilate, după caz. 
(4) Pentru fiecare an ce 
depăşeşte vechimea de 14 ani 
în Parlament se adaugă la 
cuantumul pensiei câte 1% din 
baza de calcul prevăzută la alin. 
(3), fără a depăşi venitul brut 
avut la data pensionării. 
 (5) Pensiile de serviciu stabilite 
în condiţiile prezentei legi se 
actualizează, din oficiu, în 
fiecare an, cu rata medie anuală 
a inflaţiei, indicator definitiv, 
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cunoscut !a data de 1 ianuarie a 
fiecărui an în care se face 
actualizarea şi comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică. 
Dacă în urma actualizării rezultă 
o pensie mai mică, se păstrează 
pensia aflată în plată. 
(6) Partea din pensia de serviciu 
care depăşeşte nivelul pensiei 
din sistemul asigurărilor sociale 
de stat se suportă din bugetul 
de stat. 
(7) Funcţionarii publici 
parlamentari care au un stagiu 
de cotizare de 30 de ani, din 
care cel puţin 14 ani în 
structurile Parlamentului, pot 
solicita pensionarea şi înainte de 
împlinirea vârstei de pensionare 
prevăzute la alin. (2), dar nu 
mai devreme de 60 de ani, 
dispoziţiile alin. (3)-(6) din 
prezenta lege aplicându-se în 
mod corespunzător. 
(8) De drepturile prevăzute la 
alin. (3), (5), (6) şi (7) din 
prezenta lege beneficiază şi 
funcţionarii publici parlamentari 
cu un stagiu de cotizare de 30 
de ani, din care în structurile 
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Parlamentului între 4-14 ani, în 
acest caz cuantumul pensiei 
prevăzut la alin. (3) fiind 
micşorat cu 1% pentru fiecare 
an care lipseşte din vechimea 
de 14 ani. 
(9) La calculul stagiului de 
cotizare în structurile 
Parlamentului prevăzut la alin. 
(1)-(8) se ia în considerare, 
după caz, şi perioada în care 
funcţionarul public parlamentar 
a avut calitatea de deputat sau 
de senator. 
(10) La îndeplinirea condiţiilor 
de pensionare prevăzute la alin. 
(1)-(9), funcţionarul public 
parlamentar optează pentru 
pensia calculată conform 
prevederilor prezentei legi sau 
pentru pensia calculată în 
condiţiile Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(11) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de pensionare 
prevăzute de prezenta lege 
beneficiază de prevederile alin. 
(1)-(8), după caz, chiar dacă la 
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data pensionării ocupă o altă 
funcţie sau au o altă ocupaţie, 
după caz. În această situaţie, 
pensia se stabileşte pe baza 
drepturilor salariale pe care le 
are un funcţionar public 
parlamentar în activitate, cu 
acelaşi nivel de salarizare şi pe 
aceeaşi funcţie publică. 
(12) De prevederile alin. (11) 
pot beneficia numai persoanele 
al căror raport de serviciu a 
încetat în condiţiile art. 64 lit. 
a), b) şi e) din prezenta lege. 
(13) Pensia de urmaş se cuvine 
copiilor şi soţului supravieţuitor 
ai funcţionarului public 
parlamentar, în condiţiile art. 
83-92 din Legea nr. 263/2010, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(14) Normele cu privire la 
stabilirea pensiei de serviciu 
prevăzute de prezenta lege vor 
fi aprobate prin ordin comun al 
secretarilor generali ai celor 
două Camere ale Parlamentului 
şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii Publice şi se 
publică în Monitorul Oficial al 



49 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

României, Partea I. 
 

7.  
 

 
Art. 6 Legea 216/2015 privind 
acordarea pensiei de serviciu 
membrilor corpului diplomatic şi 
consular al României, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 546 din data de 22 
iulie 2015, cu modificările 
ulterioare, se abrogă. 
 

 
Art. 5. - Legea nr.216/2015 
privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor corpului 
diplomatic şi consular al 
României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
546 din data de 22 iulie 2015, 
cu modificările ulterioare, se 
abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
 

8.  
Art. 71 
 
(2) În ipoteza în care calitatea 
de pensionar a fost dobândită 
înainte de intrarea în exerciţiul 
mandatului, pensia aflată în 
plată se recalculează potrivit 
prevederilor alin. (1). 
 

 
Art.7. - Legea 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 807 
din data de 03 decembrie 2010, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
Art. 71, alin. 2 se abrogă. 
 

 
Art.6. – La articolul 71 din 
Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 807 
din 3 decembrie 2010, cu 
modificările ulterioare, 
alineatele (1), (2), (3) şi (4) se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Csep Eva Andrea 

 
Trimiterea din 
propunerea legislativă 
se referă la un text 
abrogat deja. 
Este necesar să se 
elimine toate pensiile de 
serviciu, fară 
discriminare, construind 
astfel un sistem de 
pensii unitar bazat 
exclusiv pe principiul 
contributivităţii. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

9.   
Art. 8 Legea 223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic 
civil Navigant profesionist din 
aviaţia civilă din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 481 din 
data de 18 iulie 2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
Art. 43, alin. 1 se modifică 
astfel: 
Art. 43, alin. 1 - Personalul 
aeronautic civil navigant 
profesionist care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 43 
alin. (1) are dreptul la pensie. 
Art. 44, art. 45, art 46 şi art. 47 
se abrogă. 
 

 
Art.7. - Legea nr.223/2007 
privind Statutul personalului 
aeronautic civil Navigant 
profesionist din aviaţia civilă din 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
481 din data de 18 iulie 2007, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
„- Articolele 421 - 428 se 
abrogă.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Articolul 43 este abrogat 
prin Legea nr.263/2010. 
Ca atare asupra lui nu 
mai pot fi aduse 
modificări. 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
 

10.   
Art.9. Guvernul României 
revizuieşte normele 
metodologice privind 
modificările survenite în termen 
de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a acestui act normativ. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Se reformulează ca 
alin.(2) la art.17. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

11.    
Art.8. - Legea nr.94/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
publicată în Monitorul Oficial cu 
numărul 238 din data de 3 
aprilie 2014, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
1. La articolul 49, alineatele (4) 
şi (5) se abrogă. 
 
2. La articolul 51, alineatele (2)-
(18) se abrogă. 
 
Autori: deputaţi Csep Eva 
Andrea şi Szabo Odon 
 

 
Este necesar să se 
elimine toate pensiile 
speciale, fără 
discriminare, construind 
astfel un sistem de 
pensii unitar bazat 
exclusiv pe principiul 
contributivității 

12.  
Art. 2 
 
b) o indemnizație lunară în 
cuantum egal cu 75% din 
indemnizația acordată 
Președintelui României în 
exercițiu; 

  
Art.9. - Legea nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut 
calitatea de șef al statului 
român, publicată în Monitorul 
Oficial cu numărul 386 din data 
de 16 iulie 2001, cu modificările 
și completările ulterioare se 
modifică după cum urmează: 
 

Având în vedere 
afirmațiile guvernului în 
funcție cu privire la 
intenția de a elimina 
toate indemnizațiile 
(considerate pensii) 
speciale, cu excepția 
celor acordate prin Lege 
magistraților și 
militarilor, păstrarea în 
continuare a 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

„1. La articolul 2, litera b) se 
abrogă. 
 
2. La articolul 3, alineatul (1) se 
abrogă.” 
 
 
Autori: deputaţi Csep Eva 
Andrea şi Szabo Odon şi 
deputat Nicolaie-Sebastian-
Valentin RADU (pct.1)  
 

indemnizației acordate 
persoanelor care au 
avut calitatea de șef de 
stat ar fi o dovadă de 
ipocrizie. De aceea, 
pentru corectitudine și 
tratament egal, se 
impune abrogarea literei 
b) a articolului 2 din 
Legea 406/2001. 

13.    
Art.10 – Articolul 210 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 555 din 5 iulie 
2019, cu modificările ulterioare, 
se abrogă   
 
Autori: deputaţi Adrian 
Dohotaru şi Cristian Seidler 
şi senator Florina Presadă 
 

 
Sistemul de pensii 
speciale nu are legătură 
cu principiul 
contributivității și nu 
există niciun motiv care, 
din punct de vedere al 
profesiei, să justifice o 
pensie specială pentru 
această categorie de 
aleși locali. România ar 
trebui să elimine toate 
pensiile speciale în loc 
să introducă unele noi, 
respectând principiul 
constituțional conform 
căruia toți cetățenii sunt 
egali în fața legii, în 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

acest caz legea 
pensiilor. 
Curtea Constituțională 
s-a pronunțat în trecut 
pe marginea unor legi 
adoptate de către 
Parlament care aveau 
un conținut cvasi-identic 
cu articolul din Codul 
Administrativ ce prevede 
indemnizațiile pentru 
limită de vârstă pentru 
primari, viceprimari, 
președinți și vice-
președinți de consilii 
județene. În deciziile 
adoptate, Curtea arată 
că o astfel de 
reglementare contravine 
principiului egalității în 
fața legii. Totodată, 
categoriile de aleși locali 
ce ar beneficia de aceste 
„pensii speciale” nu pot 
fi asimilate altor 
categorii socio-
profesionale ce 
beneficiază de astfel de 
pensii (pensii de 
serviciu) deoarece „nu 
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crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

se poate susţine că o 
persoană care deţine 
calitatea de ales 
local îşi formează o 
carieră profesională în 
această funcţie; aşadar, 
aleşii locali nu reprezintă 
o categorie socio-
profesională care să 
urmărească dezvoltarea 
unei cariere ca ales 
local, ci ei sunt aleşi în 
cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale 
respective pentru a 
gestiona problemele 
comunităţii locale. 
Alegerea este o opţiune 
a electoratului, şi nu a 
persoanei care 
candidează, ceea ce 
înseamnă că alegerea 
nu ţine de resortul 
subiectiv al acesteia din 
urmă. Or, o carieră 
profesională se 
formează şi se dezvoltă 
distinct de alegerile pe 
care le face corpul 
electoral de la un 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

moment dat.” (Decizia 
nr. 22/2016). 
 

14. nou   
Art.11  - După articolul 26 din 
din Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un 
articol nou, articolul 261, cu 
următorul cuprins: 
”Art.261. - Ordonatorii de 
credite pot efectua contribuții la 
fonduri de pensii facultative 
stabilite potrivit Legii nr. 
204/2006 privind pensiile 
facultative, cu modificările și 
completările ulterioare, sau la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate 
cu legislația privind pensiile 
facultative de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
effectuate către entități 
autorizate, stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene 
sau aparținând Spațiului 
Economic European, pentru 
categorii de personal din 

 
Pe baza sugestiilor 
Consiliului Legislativ 
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crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

autoritățile și instituțiile publice 
stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, în limita bugetului 
disponibil, prin reținere din 
salarii/indemnizații cu 
acordul acestor beneficiari.” 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

15.    
Art.12. - Legea 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
1. La art. 68 alin. (5), 
punctul (g) se abrogă. 
 
2. La art. 68 se adaugă un 
nou alineat, alin. (42), cu 
urmptorul cuprins: 
„Sunt deductibile contribuţiile la 
fonduri de pensii facultative 
potrivit Legii nr. 204/2006 
privind pensiile facultative, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele reprezentând 
contribuţii la schemele de pensii 

 
Preluat de la art.XI din 
plx 166. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative de 
către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
efectuate către entităţi 
autorizate, stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, plătite în 
scopul personal al 
contribuabilului, indiferent dacă 
activitatea se desfăşoară 
individual sau într-o formă de 
asociere." 
 
3. La art. 76 alin. (4), punctul 
(ş) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(ş) contribuţiile la un fond de 
pensii facultative potrivit Legii 
nr. 204/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate 
cu legislaţia privind pensiile 
facultative de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
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crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, suportate 
de angajator pentru angajaţii 
proprii;" 
 
3. La art. 78 alin. (2) punctul 
(a), subpunctul (iii) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(iii) contribuţiile la fondurile de 
pensii facultative potrivit Legii 
nr. 204/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cele la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate 
cu legislaţia privind pensiile 
facultative de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, suportate 
de angajaţi;" 
 
4. La art. 142 punctul (s), 
subpunctul (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(6) contribuţiile la un fond de 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pensii facultative potrivit Legii 
nr. 204/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate 
cu legislaţia privind pensiile 
facultative de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene 
sau aparţinând Spaţiului 
Economic European, precum şi 
primele de asigurare voluntară 
de sănătate şi serviciile 
medicale furnizate sub formă de 
abonament, conform Legii nr. 
95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, astfel încât la nivelul 
anului să nu se depăşească 
limitele prevăzute la art. 76 
alin. (4) lit. t) pentru veniturile 
neimpozabile, precum şi primele 
aferente asigurărilor de risc 
profesional;" 
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crt. 

Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Autori: membrii comisiei 
 

16.    
Art.13. – La articolul 9 din 
Legea nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, 
republicată, alineatul (4) se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
 

17.    
Art.14. - Legea nr. 109/2005 
privind instituirea indemnizației 
pentru activitatea de liber-
profesionist a artiștilor interpreți 
sau executanți din România, 
republicată, și H.G. nr. 
1.469/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 109/2005 
privind instituirea indemnizaţiei 
pentru activitatea de liber-
profesionist a artiştilor interpreţi 
sau executanţi din România se 
abrogă.  
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
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Text act normativ de bază Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

18.    
Art.15. - Legea nr. 8/2006 
privind instituirea indemnizației 
pentru pensionarii sistemului 
public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal 
constituite și recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate 
publică, cu modificările și 
completările ulterioare se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
 

19.    
Art.16. - Legea   nr. 118/2002 
pentru instituirea indemnizaţiei 
de merit, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Este necesară 
construirea unui sistem 
de pensii bazat exclusiv 
pe principiul 
contributivității. 
 

20.    
Art.17. – (1) Prevederile art.12 
intră în vigoare la 6 luni de la 
publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
(2) Guvernul va revizui normele 

 
Prevederi necesare. 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

metodologice de aplicare a 
prezentelor modificări în termen 
de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului act 
normativ. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

21.    
Art.18. – În termen de 6 luni de 
la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, pentru 
beneficiarii de pensie de serviciu 
stabilite în baza legislaţiei 
anterioare, precum şi pentru 
beneficiarii de indemnizaţie 
pentru limită de vârstă, se 
elaborează şi se supune 
dezbaterii Parlamentului, legi 
specifice privind schemele de 
pensii ocupaţionale pentru 
fiecare categorie în parte, cu 
respectarea legislaţiei specifice. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Prevederi necesare. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial  
(Plx 166/2018) 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 
1  

Propunere legislative pentru abrogarea 
pensiilor speciale 

 
Propunere legislative pentru abrogarea 
sau plafonarea pensiilor de serviciu 
și a indemnizațiilor pentru limită de 
vârstă 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. Pe baza sugestiilor Consiliului 
Legislativ 
 
2. Respins la vot 

2  
Art. V  Legea 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor se modifică 
și se completează cu un nou articol:  
”Art. 85^1 Pensiile de serviciu stabilite, 
recalculate și actualizate în condițiile 
prezentei legi nu pot fi mai mari decât 
salariul de bază brut lunar din ultima 
lună de activitate înainte de data 
pensionării, actualizat la zi cu rata 
inflației și creșterile salariale de funcție, 
vehime și grad ale judecătorilor și 
procurorilor în activitate.” 

 
Art. V  După art. 85^1 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 826 din 13 
Septembrie 2005, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
introduce un nou articol , art, 85^2, 
cu următorul cuprins: 
”Art. 85^2 Pensiile de serviciu stabilite, 
recalculate și actualizate în condițiile 
prezentei legi nu pot fi mai mari decât 
indemnizația de încadrare brută 
lunară sau decât salariul de bază brut 
lunar din ultima lună de activitate 
înainte de data pensionării, actualizat la 

 
1. Pe baza sugestiilor Consiliului 
Legislativ 
 
2. Respins la vot 
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zi cu rata inflației și creșterile salariale 
de funcție, vehime și grad ale 
judecătorilor și procurorilor în 
activitate.” 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

3  
Art. VI  Alineatul (5) al art. 49 si art. 51 
din Legea 94/1992 privind organizarea 
și funcționarea Curții de Conturi  se 
abrogă. 

 
Art. VI  Alineatul (5) al articolului 49 si 
alineatele (2)-(18) ale articolului 51 din 
Legea 94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi  se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. Pe baza sugestiilor Consiliului 
Legislativ 
 
2. Respins la vot 

4  
Art. VII – Articolul 30 din Legea 
223/105 privind pensiile militare de stat 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
… 

 
Art. VII Aliniatul 1 al articolului 28 al 
Legii 223/2015 privind pensiile militare 
de stat cu modificările și completările 
ulterioare, va avea următorul cuprins: 
(1) Baza de calcul folosită pentru 
stabilirea pensiei militare de stat este 
media soldelor/salariilor lunare brute 
realizate la funcția de bază în 60 de 
luni consecutive de activitate în 
calitate de militar/polițist/funcționar 
public cu statut special, actualizate la 
data deschiderii drepturilor de pensie, la 
alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 
lit. a)-c), în care nu se includ: 
 

 
1. Pentru a limita posibilitatea de a 
obtine pensii de serviciu în valoare 
superioară venitului obișnuit. 
 
2. Respins la vot 
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Autor: deputat Cristian Seidler 
 

7   
Art. XI Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
688 din data de 10 septembrie 
2015, cu modificările și completările 
ulteriorare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
(….) 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. Pe baza sugestiilor Consiliului 
Legislativ 
 
2. Respins la vot 

8 Art. XII Guvernul va revizui normele 
metodologice de aplicare a prezentelor 
modificări în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentului act 
normative. 

 
Art. XII Guvernul va amenda normele 
metodologice de aplicare ale legilor 
modificate și/sau completate prin 
prezenta lege, în termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
act normativ. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. Pe baza sugestiilor Consiliului 
Legislativ 
 
2. Respins la vot 
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