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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitafi §i validari

Nr. XIX/ 269/ 2019/ 2021

RAPORT

Asupra Legii pentru completarea unor acte normative cu dispozi|ii privind instituirea 
interdictiei de a beneHcia la pensie de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv

pentru infractiuni de corup|ie

In temeiul art. 75 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si m conformitate cu 
prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, imunitaji §i validari, prin adresa nr. L548/2019, a fost sesizata 
de Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Legii 
pentru completarea unor acte normative cu dispozitii privind instituirea interdictiei de a 
beneHcia la pensie de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv pentru infractiuni 
de coruptie, doar cu privire la art. V (privind completarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea §i functionarea Curtii Constitutionale) si VII (privind completarea Legii nr. 
94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi).

Legea are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte normative, in sensul 
instituirii interdictiei beneficiului la pensia de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv 
pentru anumite infractiuni de coruptie, daca infractiunile respective au fost savarsite in 
calitatea pentru care persoana beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu. Actele 
normative care se completeaza in sensul mentionat sunt: Legea nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa 
aces tea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize 
Criminalistice, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legea nr. 223/2015 privind pensiile 
militare de stat, cu modificarile si completarileulterioare, Legea nr. 7/2006 privind statutul 
functionarului Public parlamentar, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si 
consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 47/1992 privind organizarea si 
functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 
aviatia civila din Romania, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum si Legea nr.
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Anexa la raportul nr. XlX/269/2019/2021
Amendamente admise la Legea pentru completarea unor acte normative cu dispozitiiprivind instituirea interdictiei de a beneficia 

de pensie de serviciu pentru persoanele condamnate definitiv pentru infractiuni de coruptie
(L548/2019)

Amendamente admise de Comisia juridica cu 
unanimitate de voturi

Legea intoarsa la Senat, pentru a se 
decide definitiv cu privire la unele 
articole

Motivare/precizariNr.
Crt.

-amendament propus de dna 
senator Laura luliana 
Scantei
(reglementare similara cu 
cea pentru judecatori si 
procurori - Legea 303/2004, 
art. 83^)

1. Art. V.- Dupa alineatul (4) al 
articolului 71 din Legea nr.47/1992 
privind organizarea §i funcfionarea 
Cur^ii Constitutionale, republicata in 
Monitorul OHcial al Romaniei, Partea 
I, nr.807 din 3 decembrie 2010, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
se introduce un non alineat, alin. (4*) cu 
urmatorul cuprins:
„(4')Nu beneficiaza de pensia de serviciu 
Judecatorii Cur^ii Constitu^ionale care au 
fost condamna^i definitiv pentru 
comiterea unei infractiuni de coruptie 
dintre cele prevazute la art.289-291 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, 
daca infractiunea a fost savar§ita in 
calitatea pentru care persoana 
beneficiaza/ar putea beneficia de pensie 
de serviciu.

Art. V.- Dupa articolul 71 din Legea 
nr.47/1992 
functionarea 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 
2010, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se introduce un non articol, art. 
71^ cu urmatorul cuprins:

71^ (1) Nu beneficiaza de pensia de serviciu 
prevazuta la art. 71 alin. (1) §i de 
indemnizatia prevazuta la art. 71 alin. (5) 
judecatorii Curtii Constitutionale care, chiar 
ulterior eliberarii din functie, au fost 
condamnati definitiv ori s-a dispus amanarea 
aplicarii pedepsei pentru o infractiune de 
coruptie, o infractiune asimilata infractiunilor 
de coruptie sau o infractiune in legatura cu 
acestea, precum §i una dintre infractiunile 
cuprinse in titlul IV - "Infractiuni contra 
infaptuirii justitiei" sau in titlul V -"Infractiuni 
de coruptie si de serviciu din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile §i completarile

privind organizarea $i 
Curfii Constitufionale,



ulterioare, savar§ite inainte de eliberarea din 
functie. Aceste persoane beneficiaza de 
pensie in sistemul public, in condi^iile legii.

Art. VII. - Dupa alineatui (18) al 
articolului 51 din Legea nr.94/1992 
privind organizarea §i funcfionarea 
Cur(ii de Conturi,republicata in 
Monitorul OHcialal Romaniei, Partea 
I, nr.238 din 3 aprilie 2014, cu 
modificarile $i completarile ulterioare, 
se introduce un nou alineat, alin. (19) 
cu urmatorul cuprins;

Art. VII. - Dupa articolul 51 din Legea 
nr.94/1992 privind organizarea §i 
func(ionarea Cur(ii de Conturi,republicata 
in Monitorul OHcialal Romaniei, Partea I, 
nr.238 din 3 aprilie 2014, cu modificarile $i 
completarile ulterioare, se introduce un 
nou articol, art. 51^, cu urmatorul cuprins;

-amendament propus de dna 
senator 
Scantei
(reglementare similara cu 
cea pentru judecatori si 
procurori - Legea 303/2004, 
art. 83^)

2.
Laura Juliana

51 ’ Nu beneficiaza de pensia de serviciu 
prevazuta la art. 49 si art. 51, membrii Cur(ii 
de Conturi, precum si persoanele care au 
Indeplinit func(ia de consilier de conturi sau 
func(ia de auditor public extern in cadrul 
Cur(ii de Conturi si care, chiar ulterior 
eliberarii din func(ie, au fost condamnate 
defmitiv ori s-a dispus amanarea aplicarii 
pedepsei pentru o infrac(iune de corup(ie, o 
infrac(iune asimilata infrac(iunilor de corup(ie 
sau o infrac(iune in legatura cu acestea, 
precum §i una dintre infrac(iunile cuprinse in 
titlul IV
justi(iei" sau in titlul V -"lnfrac(iuni de 
coruptie si de serviciu din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, savar§ite inainte de eliberarea din 
func(ie. Aceste persoane beneficiaza de 
pensie in sistemul public, in condi(iile legii.

„(19) Nu beneficiaza de pensia de 
serviciu membrii Cur(ii de Conturi, 
persoanele care au indeplinit functia de 
consilier de conturi, precum §i persoanele 
care au indeplinit func(ia de auditor 
public extern in cadrul Cur(ii de Conturi 
care au fost condamnate defmitiv pentru 
comiterea unei infrac(iuni de corup(ie 
dintre cele prevazute laart.289-291 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 
cu modificarile §i completarile 
ulterioare,daca infrac(iunea a fost 
savar§ita in calitatea pentru care persoana 
beneficiaza/ar putea beneficia de pensie 
de serviciu.

"Infracjiuni contra infaptuirii

-amendament propus de dnaLa art. VIII, dupa alineatui existent.3.



devenit alineatui (1), se introduce un nou 
lineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

senator Laura luliana 
Scantei
(reglementare similara cu 
cea pentru judecatori si 
procurori - Legea 303/2004, 
art. 83^)

(2) Vechimea in serviciu recunoscuta pentru 
stabilirea pensiilor in cazul persoanelor 
prevazute la art. II, constituie stagiu de 
cotizare in sistemul public de pensii.

4. Se introduce un art. nou IX cu urmatorul 
cuprins:

-amendament propus de dna 
senator Laura luliana 
Scantei
(reglementare similara cu 
cea pentru judecatori si 
procurori - Legea 303/2004, 
art. 83^)

(1) In cazurile prevazute la art. I - VII din 
prezenta lege, punerea in mi§care a ac(iunii 
penale pentru una dintre infracliunile 
mentionate atrage, de drept, suspendarea 
solutionarii cererii de acordare a pensiei de 
serviciu sau, dupa caz, suspendarea pla^ii 
pensiei de serviciu, daca aceasta a fost 
acordata pana la solujionarea deflnltiva a 
cauzei. In aceasta perioada. In aceasta 
perioada, persoana fa^a de care s-a pus in 
mi§care actiunea penala beneficiaza, in 
condiliile 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 renunjarea la aplicarea 
pedepsei fa(a de o persoana dintre cele 
mentionate in prezenta lege, aceasta este 
repusa in situa(la anterioara §i i se plate§te 
pensia de serviciu de care a fost lipsita ca 
urmare a punerii in mjgcare a acliunii penale



sau, dupa caz, diferen^a dintre aceasta §i 
pensia din sistemul public Tncasata dupa 
punerea in mi^care a ac^iunii penale.

(3) Hotararea de condamnare sau prin care s- 
a dispus amanarea aplicarii pedepsei, ramasa 
definitiva, se comunica de catre instan^a de 
executare autoritatii sau institutiei mentionate 
la art. I- VII, precum §i Casei Nalionale de 
Pensii Publice pentru a fi informate cu privire 
la apari^ia uneia dintre situa^iile prevazute de 
prezenta lege care are ca efect acordarea, 
suspendarea, incetarea sau reluarea pla^ii 
pensiei de serviciu ori, dupa caz, suspendarea 
sau reluarea procedurii de solu^ionare 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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Asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea unor acte 
normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu 
pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru

fapte de corup^ie

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin 
adresa nr. L548/2019, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea si 
completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului 
la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice 
condamnate definitiv pentru fapte de coruptie, avand ca initiator!: Nicoara Romeo- 
Florin - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu observatii si 
propuneri. 0 observatie de fond, importanta, este aceea ca, la elaborarea acestei 
initiative legislative, la stipularea interdictiei de a beneficia de pensie de serviciu, m 
situatia condamnarii definitive pentru comiterea unei infractiuni de coruptie, s-a omis 
introducerea conditiei ca infractiunea sa fi fost savarsita m calitatea pentru care 
persoana beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu. Dispozitiile similare din 
celelalte acte normative, invocate in Expunerea de motive, stabilesc aceasta 
conditionare.

Coniliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil, cu observaElii si 
propuneri.

Comisia pentru munca si Comisia pentru drepturile omului au avizat negativ
initiativa legislative.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte 
normative, m sensul instituirii interdictiei beneficiului la pensia de serviciu pentru 
persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie, Legea nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecetoresti si al parchetelor 
de pe lange acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National



de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarileulterioare, 
Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului Public parlamentar, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile 
ulterioare, Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curfii Constitutionale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din 
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum §i Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea si functionarea Curtii de Conturi, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comisia juridica, m sedinta din 27 noiembrie 2019, a analizat propunerea 
legislativa si a hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti, un
raport de respingere.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice. Raportul de respingere urmeaza sa fie supus votului plenului Senatului, cu 
respectarea prevederilor art.76 alin. [1] din Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, cu privire la prevederile acestei initiative legislative, m aplicarea 
dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals si ale art. 92 alin. (7) pet. 1 din 
Regulamentul Senatului, este prima Camera sesizata, cu exceptia art. V (privind 
completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea §i functionarea Curtii 
Constitutionale) si a art. Vll (privind completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea 
§i functionarea Curtii de Conturi), cu privire la care Senatul este Camera decizionala.

Prlsedinte,

Senator Serban Nicolae

Secretar,

Senator AdriaaNicolae Diaconu

Intocmit, consilier Camelia Ene
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