
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
ART. I (1) După alin. (1) al articolului 51 din Legea  

nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din  
3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc  
16 noi alineate, alineatele (2) - (17) cu următorul cuprins: 

(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern 
pe o durată de cel puţin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi, beneficiază la 
împlinirea vârstei de 60 ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% 
din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare 
realizate, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii 
în care se depune cererea de pensionare. 

Veniturile ce vor constitui baza de calcul a pensiei de serviciu 
nu vor include sporul de risc şi suprasolicitarea neuropsihică de 50%, 
precum şi majorarea de până la 75% din salariul de bază, câştigate în 
instanţă. 

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (2) beneficiază şi 
persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, cu o vechime în muncă de 30 de ani, din 
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care la Curtea de Conturi de minimum 4 ani, în care caz, cuantumul 
pensiei prevăzut la alin. (2) va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an care 
lipseşte din vechimea de 14 ani. 

(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 14 ani în 
funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi, prevăzută la 
alin. (2), la cuantumul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul 
prevăzută la alin. (2), fără a se putea depăşi venitul brut lunar avut la 
data pensionarii. 

(5) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei 
în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de 
domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului. 

(6) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, se 
stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sectorul public, potrivit 
legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii. 

(7) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculate 
conform prezentei legi, este mai mic decât cel al pensiei din sistemul 
public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos. 

(8) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime în 
specialitate în cadrul Curţii de Conturi, prevăzute la alin. (2), 
beneficiază la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, chiar 
dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie. În acest caz, baza 
de calcul a pensiei de serviciu o reprezintă media veniturilor brute 
lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de 
pensionare, realizate de auditorii publici externi aflaţi în activitate în 
condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă unde şi-a 
desfăşurat activitatea solicitantul, înaintea eliberării din funcţia de 
auditor public extern. 

(9) De prevederile alin. (8) pot beneficia numai persoanele care 
au fost eliberate din funcţia de auditor public extern din cadrul Curţii de 
Conturi din motive neimputabile acestora. 

(10) Pensiile de serviciu ale auditorilor publici externi ai Curţii 
de Conturi se actualizează ori de câte ori intervine o majorare a 
veniturilor brute ale auditorilor publici externi în activitate. 

(11) Pensia de serviciu pentru auditorii publici externi 
pensionaţi înainte de aplicarea prezentei legi se va actualiza ţinând cont 
şi de majorările veniturilor brute realizate de auditorii publici externi în 
activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă, 
intervenite între data pensionării şi data aplicării prezentei legi. 
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(12) Se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice partea din 
pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de 
pensii. 

(13) Pensia prevăzută la prezentul articol, are regimul juridic al 
unei pensii pentru limită de vârstă. 

(14) Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de 
prezenta lege referitoare la vechimea în specialitate şi baza de calcul a 
pensiei se dovedesc cu document eliberat de către Curtea de Conturi, pe 
răspunderea acesteia. 

(15) Plata pensiei prevăzută de prezenta lege se face astfel: 
a) de la data eliberării din funcţie, prevăzută în decizia emisă de 

către preşedintele Curţii de Conturi, în situaţia auditorilor publici externi 
aflaţi în activitate la data depunerii cererii de pensionare; 

b) de la data acodării pensiei, în situaţia persoanelor prevăzute la 
alin. (8). 

(16) Prevederile prezentei legi referitoare la pensiile de serviciu 
acordate auditorilor publici externi din cadrul Curţii de Conturi, se 
completează cu cele ale legislaţiei privind sistemul public de pensii, cu 
privire la modalităţile de stabilire, plată, precum şi cele referitoare la 
modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor 
încasate necuvenit şi jurisdicţia. 

(17) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care 
beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti 
definitive. 

 
Art. II (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la 

publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul 
Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a 
prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
VALERIU-ŞTEFAN  ZGONEA 


