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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de 

serviciu §i indemnizafiile pentru limita de varsta, precum §i pentru 

reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Legea nr. 96/2006 privind statutul deputa^ilor §i al 

senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 

din 22 ianuarie 2016, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza:

Capitolul XI - Indemnizalia pentru limita de varsta, 
cuprinzand articolele 49 §i 50, se abroga.”

Art. 2. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor §i 
procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica dupa cum urmeaza:

Articolele 82,83, 83^ 83^, 83^ 84,85 §i 85‘ se abroga.”

Art. 3. - Articolul 68^ din Legea nr. 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanfelor judecatore§ti §i al 
parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care funcfioneaza in 

cadrul Institutului National de Expertizare Criminalistice, publicata in
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Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1197 din 

14 decembrie 2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4. - Articolul IV din Legea nr. 7/2006 privind statutul 

functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 2009, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se abroga.

Art. 5. - Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 

membrilor corpului diplomatic §i consular al Romaniei, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, cu 

modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 6. - La articolul 71 din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea §i functionarea Curjii Constitulionale, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu 

modificarile ulterioare, alineatele (1), (2), (3) §i (4) se abroga.

Art. 7. - Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului 

aeronautic civil navigant profesionist din aviafia civila din Romania, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 

18 iulie 2007, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa 

cum urmeaza:

Articolele 42^ - 42* se abroga.”

Art. 8. - Legea nr. 94/1992 privind organizarea §i funcfionarea 

Curfii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza:

„1. La articolul 49, alineatele (4) §i (5) se abroga.

2. La articolul 51, alineatele (2) - (18) se abroga.”

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

persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, publicata in 

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

modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
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„1. La articolul 2, litera b) se abroga.

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

Art. 10. - Articolul 210 din Ordonan^a de urgenta a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile ulterioare, se 

abroga.

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

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se introduce un articol nou, 
articolul 26‘, cu urmatorul cuprins:

„Art. 26 f - Ordonatorii de credite pot efectua contributii la 

fonduri de pensii facultative stabilite potrivit Legii nr. 204/2006 privind 

pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau la 

scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia 

privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale 

Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, pentru 

categorii de personal din autoritatile si institutiile publice stabilite prin 

hotarare a Guvemului, in limita bugetului disponibil, prin retinere din 

salarii/indemnizatii cu acordul acestor beneflciari.”

Art. 12. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in 

Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza 

dupa cum urmeaza:

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

2. La articolul 68, dupa alineatul (4^) se introduce un nou 

alineat, alin. (4^), cu urmatorul cuprins:
„(4^) Sunt deductibile contribufiile la fonduri de pensii 

facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, §i cele reprezentand contribufii la 

schemele de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu 

legislafia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere
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Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale 

Uniunii Europene sau apaitinand Spatiului Economic European, platite in 

scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se 

desfa§oara individual sau intr-o forma de asociere.”

3. La articolul 76 alin. (4), lit. (§) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(§) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii 

nr. 204/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i cele reprezentand 

contribu^ii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate 

cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de 

Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in 

state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic 

European, suportate de angajator pentru angajatii proprii;”

4. La articolul 78 alin. (2) lit. (a), subpunctul (iii) se modifica 

§i va avea urmatorul cuprins:
„(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii 

nr. 204/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i cele la scheme 

de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind 

pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, 
administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale 

Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate 

de angajati;”

5. La articolul 142 lit. (s), punctul (6) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(6) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii 

nr. 204/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i cele 

reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel 

in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati 

autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand 

Spatiului Economic European, precum §i primele de asigurare voluntara 

de sanatate §i serviciile medicale fumizate sub forma de abonament, 
conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la 

nivelul anului sa nu se depa§easca limitele prevazute la art. 76 alin. (4)
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lit. t) pentru veniturile neimpozabile, precum §i primele aferente 

asigurarilor de rise profesional;”

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

organizarea §i func^ionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 27 februarie 2018, 
alineatul (4) se abroga.

Art. 14. - (1) Prevederile art. 12 intra in vigoare la 6 luni de la 

publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Guvemul va revizui normele metodologice de aplicare a 

prezentelor modificari in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentului act normativ.
A

Art. 15. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei 

legi, pentru beneficiarii de pensie de serviciu stabilite in baza legislatiei 

anterioare, precum §i pentru beneficiarii de indemniza^ie pentru limita de 

varsta, se elaboreaza §i se supune dezbaterii Parlamentului, legi specifice 

privind schemele de pensii ocupa^ionale pentru fiecare categorie in parte, 
cu respectarea legislatiei specifice.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinta din 28 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU


