
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. – Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 

din 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.” 

 

Art. 2. – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 826 din 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.” 

 

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 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1197 din  

14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, 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. 

 

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 22 iulie 2015, cu 

modificările ulterioare, 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. 

 

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  

18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

„- Articolele 421 – 428 se abrogă.” 

 

Art. 8. – Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 

Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 238 din 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.” 

 

Art. 9. – Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 16 iulie 2001, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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„1. La articolul 2, litera b) se abrogă. 

 

2. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă.” 

 

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.  

 

Art. 11. – După articolul 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, 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, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale 

Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, pentru 

categorii de personal din autoritățile și instituțiile publice stabilite prin 

hotărâre a Guvernului, în limita bugetului disponibil, prin reținere din 

salarii/indemnizații cu acordul acestor beneficiari.” 

 

Art. 12. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

„1. La articolul 68 alin. (5), lit. (g) se abrogă. 

 

2. La articolul 68, după alineatul (41) se introduce un nou 

alineat, alin. (42), cu următorul cuprins: 

„(42) 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 facultative, calificate astfel în conformitate cu 

legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere 
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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 articolul 76 alin. (4), lit. (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 autorizate stabilite în 

state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic 

European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii;” 

 

4. La articolul 78 alin. (2) lit. (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;” 

 

5. La articolul 142 lit. (s), punctul (6) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(6) 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 

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)  
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lit. t) pentru veniturile neimpozabile, precum şi primele aferente 

asigurărilor de risc profesional;” 

 

Art. 13. – La articolul 9 din Legea nr. 35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 27 februarie 2018, 

alineatul (4) se abrogă. 

 

Art. 14. – (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 metodologice de aplicare a 

prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentului act normativ. 

 

Art. 15. – 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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 28 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 


