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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru completarea unor acte normative cu dispozitii privind instituirea 

interdictiei de a beneficia de pensie de serviciu pentru persoanele 

condamnate definitiv pentru infrac^iuni de corup^ie

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.L- Dupa alineatul (15) al articolului 68^ din Legea nr.567/2004 privind 

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanlelor judecatore§ti §i al 
parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care funclioneaza in cadrul 
Institutului National de Expertize Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se introduce un nou alineat, alin.(16), cu urmatorul cuprins:

,,(16) Nu beneficiaza de pensia de serviciu personalul auxiliar de specialitate al 
instanlelor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea prevazut la art.3 alin.(2), 
personalul de specialitate criminalistica §i personalul care ocupa funclii auxiliare de 

specialitate criminalistica prevazut la art.3 \ precum §i tehnicienii criminali§ti din 

cadrul parchetelor care au fost condamna|i definitiv pentru comiterea unei infracliuni 
de coruplie dintre cele prevazute la art.289 - 291 din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, daca infracfiunea a fost 
savar§ita in calitatea pentru care persoana beneficiaz^ar putea beneficia de pensie de 

serviciu.”



Art.IL- Dupa alineatul (3) al articolului 29 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.556 

din 27 iulie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, se introduce un nou 

alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Nu beneficiaza de pensia de serviciu militarii, polili§tii §i functionarii 
publici cu statut special care au fost condamnati defmitiv pentru comiterea unei 
infractiuni de compile dintre cele prevazute la art.289 - 291 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, daca inffacliunea a 

fost savar§ita in calitatea pentm care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de 

pensie de serviciu.”

Art.III.- Dupa alineatul (12) al articolului 73' din Legea nr.7/2006 privind 

statutul funcfionamlui public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr,345 din 25 mai 2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
se introduce un nou alineat, alin.(12’) cu urmatoml cuprins:

„(12’) Nu beneficiaza de pensia de serviciu funcfioharii publici parlamentari din 

stmcturile de specialitate ale Parlamentului care au fost condamnafi defmitiv pentm 

comiterea unei infracliuni de compfie dintre cele prevazute la art.289 - 291 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, cu modific^ile §i completarile ulterioare, daca 

infracfiunea a fost savar§ita in calitatea pentm care persoana beneficiaza/ar putea 

beneficia de pensie de serviciu.”

Art.IV.- Dupa alineatul (6) al articolului 6 din Legea nr.216/2015 privind 

acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic §i consular al Romaniei, 
publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.546 din 22 iulie 2015, cu 

modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alin.(7), cu urmatoml cuprins:

„(7) Nu beneficiaza de pensia de serviciu membrii Corpului diplomatic §i 
consular al Romaniei, precum §i personalul incadrat pe funcfii de execufie specifice 

care au fost condamnati defmitiv pentru comiterea unei infractiuni de compfie dintre 

cele prevazute la art.289 - 291 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, daca infracfiunea a fost savar§ita in calitatea 

pentm care persoana beneficiaz^ar putea beneficia de pensie de serviciu.”
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Art.V.- Dupa articolul 71 din Legea nr.47/1992 privind organizarea §i 
funclionarea Curjii Constitulionale, republicata in Monitoml Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

introduce un nou articol, art.7l\ cu urmatorul cuprins:

„Art.7l’.- Nu beneficiaza de pensia de serviciu prevazuta la art.71 alin.(l) §i de 

indemnizalia prev^uta la art.71 alin,(5) judecatorii Curlii Constitulionale care, chiar 

ulterior eliberarii din funclie, au fost condamnali defmitiv ori s-a dispus amanarea 

aplicMi pedepsei pentru o infracliune de coruplie, o infractiune asimilata 

infractiunilor de coruplie sau o infracliune in legatura cu acestea, precum §i una 

dintre infracliunile cuprinse in titiul IV - „Infracliuni contra infaptuirii justiliei” sau in 

titlul V - „Infractiuni de coruptie si de serviciu” din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, savar§ite inainte de eliberarea din 

funcfie. Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul public, in condifiile legii.”

Art.VI.- Dupa articolul 42^ din Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviapa civila din Romania, publicata in 

Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.481 din 18 iulie 2007, cu modificarile §i 
completmle ulterioare, se introduce un nou articol, art.42^, cu urmMoml cuprins:

„Art.42^.- Nu beneficiaza de pensia de serviciu personalul aeronautic civil 
navigant profesionist care a fost condamnat defmitiv pentm comiterea unei 
infracliuni de compfie dintre cele prevazute la art.289 - 291 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, daca infracfiunea a 

fost savar§ita in calitatea pentm care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de 

pensie de serviciu.”

Art.VII.- Dupa articolul 51 din Legea nr.94/1992 privind organizarea §i 
funcfionarea Cur^ii de Conturi, republicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.238 din 3 aprilie 2014, cu modificarile §i completarile ulterioare, se introduce un 

nou articol, art.51 \ cu urmatoml cuprins:

„Art.51*.- Nu beneficiaza de pensia de serviciu prevazuta la art.49 si art.51, 
membrii Curfii de Conturi, precum si persoanele care au indeplinit funcfia de 

consilier de conturi sau funcfia de auditor public extern in cadml Curfii de Conturi si 
care, chiar ulterior eliberarii din funcfie, au fost condamnate defmitiv ori s-a dispus 

amanarea aplicarii pedepsei pentm o infracfiune de compfie, o infracfiune asimilata 

infracliunilor de compile sau o infracliune in legatura cu acestea, precum §i una 

dintre infracliunile cuprinse in titlul IV - „Inffacliuni contra infaptuirii justifiei” sau in



4

titlul V - „Infractiimi de coruptie si de serviciu” din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, savar§ite inainte de eliberarea din 

functie. Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul public, in condi^iile legii.

Art.VIII.- (1) Dispozipile prezentei legi nu afecteaza dreptul la pensie, acordata 

in sistemul public de pensii, in condipile legii al persoanelor carora li se aplica 

interdicpa beneficiului pensiei de serviciu.
(2) Vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor in 

cazul persoanelor prevazute la art.II, constituie stagiu de cotizare in sistemul public 

de pensii.

Art.IX.- (1) in cazurile prevazute la art.I - VII din prezenta lege, punerea in 

mi§care a acpunii penale pentru una dintre infracpunile mentionate atrage, de drept, 
suspendarea soluponarii cererii de acordare a pensiei de serviciu sau, dupa caz, 
suspendarea plapi pensiei de serviciu, daca aceasta a fost acordata pana la 

soluponarea defmitiva a cauzei. in aceasta perioada, persoana fa^a de care s-a pus in 

mi^care acpunea penala beneficiaza, in condipile legii, de pensie din sistemul public.
(2) Atunci cand in cazurile prevazute la art.I - VII se dispune clasarea, 

renun^area la urmarirea penala, achitarea, incetarea procesului penal sau renun^area la 

aplicarea pedepsei fa^a de o persoana dintre cele menponate in prezenta lege, aceasta 

este repusa in situapa anterioara §i i se plate§te pensia de serviciu de care a fost lipsita 

ca urmare a punerii in mi§care a acpunii penale sau, dupa caz, diferenia dintre aceasta 

§i pensia din sistemul public incasata dupa punerea in mi§;care a acpunii penale.
(3) Hotararea de condamnare sau prin care s-a dispus amanarea 

aplicarii pedepsei, ramasa defmitiva, se comunica de catre instan^a de executare 

autoritapi sau institupei menponate la art.I - VII, precum si Casei Na^ionale de Pensii 
Publice pentru a fi informate cu privire la aparipa uneia dintre situapile prevazute de 

prezenta lege care are ca efect acordarea, suspendarea, incetarea sau reluarea plapi 
pensiei de serviciu ori, dupa caz, suspendarea sau reluarea procedurii de soluponare a 

cererii de acordare a pensiei de serviciu. Prin hotararea judecatoreasca definitiva 

instanta va preciza elementele necesare pentru aplicarea masurii respective de catre 

casele teritoriale de pensii, inclusiv datele de identificare a persoanei condamnate, 
temeiul de drept al masurii, precum §i data de la care se aplica.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 2 iunie 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitulia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca^ana Dragu

legislativ
Rectangle
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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modiflcarea completarea unor acte normative cu privire ia 

instituirea interdicfiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele 

remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corup^ie

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articolul I: Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instan^elor judecatore§ti al parchetelor de pe langa acestea §i al 
personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize 

Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1197 din 14 

decembrie 2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, se completeaza dupa 

cum urmeaza:

La Art.68^, dupa alin.(15) se introduce un nou alineat, alin.(16), cu 

urmatorul cuprins:
„(16) Nu beneficiaza de pensia de serviciu personalul auxiliar de 

specialitate al instan^elor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea 

prevazut la art.3 alin.(2), personalul de specialitate criminalistica §i personalul care 

ocupa func^ii auxiliare de specialitate criminalistica prevazut la art.3*, precum §i 
tehnicienii criminali§ti din cadrul parchetelor care au fost condamna^i definitiv 

pentru comiterea unei infrac^iuni de corup^ie prevazuta la art.289-291 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, cu modific^ile §i complet&*ile ulterioare.”

Articolul II: Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.556 din 27 iulie 2015, cu modificarile 

§i completMe ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
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La art.29, dupa alin.(3) $e introduce un nou alineat, alin.(4), cu 

urmatorul cuprins:
„(4) Nu beneficiaza de pensia de serviciu militarii, poliji^tii functionarii 

public! cu statut special care au fost condamnati defmitiv pentru comiterea unei 
infractiuni de corupjie prevazute la art.289-291 din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare.”

Articolul III: Legea nr.7/2006 privind statutul func^ionarului public 

parlamentar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.35 din 16 

ianuarie 2006, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, se completeaza dupa cum 

urmeaza:

La art.73\ dupa alin.(12) se introduce un nou alineat, alin.(12^), cu 

urmatorul cuprins:
„(12^) Nu beneficiaza de pensia de serviciu functionarii public! parlamentar! 

din structurile de specialitate ale Parlamentului care au fost condamnaji definitiv 

pentru comiterea unei infracjiuni de coruptie prevazuta la art. 289- 291 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare.”

Articolul rV: Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 

membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.546 din 22 iulie 2015, cu modific^ile §i 
completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

La art.6, dupa alin.(6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu urmatorul
cuprins:

„(7) Nu beneficiaza de pensia de serviciu membrii Corpului diplomatic §i 
consular al Romaniei, precum §i personalul incadrat pe funcjii de executie 

specifice care au fost condamnali definitiv pentru comiterea unei infracliuni de 

coruplie prevazuta la art.289-291 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.”

Articolul V: Legea nr.47/1992 privind organizarea §i funclionarea Curjii 
Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 

22 mai 1992, cu modificarile §i completarile ulterioare, se completeaza dupa cum 

urmeaza:
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La art.71, dupa alin.(4), se introduce un nou alineat, alin.(4^) cu 

urmatorul cuprins:
„(4^) Nu beneficiaza de pensia de serviciu Judecatorii Curtii Constitutionale 

care au fost condamna^i defmitiv pentru comiterea imei infrac^iimi de corup^ie 

prev^ta la art.289-291 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.”

Articolul VI: Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 

civil navigant profesionist din avia^ia civila din Romania, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.481 din 18 iulie 2007, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

S • QDupa art.42 se introduce un nou articol, art. 42 , cu urmatorul cuprins:
„Art.42^.- Nu beneficiaza de pensia de serviciu personalul aeronautic civil 

navigant profesionist care a fost condamnat defmitiv pentru comiterea unei 
infractiuni de coruptie prevazuta la art.289-291 din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare.”

Articolul VII: Legea nr.94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea §i 
flincjionarea Cur{ii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, nr.224 din 9 septembrie 1992, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

completeaza dupa cum urmeaza:

La art.51, dupa alin.(18) se introduce un nou alineat, alin,(19), cu 

urmatorul cuprins:
„(19) Nu beneficiaza de pensia de serviciu membrii Curtii de Conturi, 

persoanele care au indeplinit funcjia de consider de conturi, precum §i persoanele 

care au indeplinit func^ia de auditor public extern in cadrul Curtii de Conturi care 

au fost condamnate defmitiv pentru comiterea unei infractiuni de coruplie 

prevazuta la art.289-291 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 
modificarile §i complet^ile ulterioare.”

cu

Articolul VlII: Dispozi^iile prezentei legi nu afecteaza dreptul la pensie 

pentru limita de varsta al persoanelor carora li se aplica interdiclia beneficiului 
pensiei de serviciu.
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Acest proiect de lege $e considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc

legislativ
Rectangle
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