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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea unor acte normative cu dispozifii privind 

instituirea interdic^iei de a beneficia de pensie de serviciu pentru 

persoanele condamnate detinitiv pentru infrac^iuni de corupfie

Camera Deputa^ilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Dupa alineatul (15) al articolului 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 Expertize 

Criminalistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
$e 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 functii auxiliare de specialitate criminalistica 

prevazut la art. 3', precum §i tehnicienii criminali§ti din cadrul parchetelor 

care au fost condamnap defmitiv pentru comiterea unei infractiuni de 

coruppe dintre cele prevazute la art. 289 - 291 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, daca 

infractiunea a fost savar§ita m calitatea pentru care persoana 

beneficiaza/ar putea beneficia de pensie de serviciu.”

Art. II. - 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
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completarile ulterioare, se introduce un nou alineat nlin. (4), cu 

urmatorul cuprins:
„(4) Nu beneficiaza de pensia de serviciu militarii, poli^i^tii §i 

functionarii publici cu statut special care au fost condamnati defmitiv pentru 

comiterea unei infractiuni de coruptie dintre cele prev^te la art. 289 - 291 

din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, daca infractiunea a fost savar§ita m calitatea pentru care persoana 

beneficiaz^ar putea beneficia de pensie de serviciu.”

Art. III. - Dupa alineatul (12) al articolului 73^ din Legea 

nr. 7/2006 privind statutu! func|ionarului public parlamentar, 
republicata in Monitorul Oficial al Romanief Partea I, nr. 345 din 

25 mai 2009, cu modificarile $i completarile ulterioare, se introduce un 

nou alineat, alin. (12') cu urmatorul cuprins:
„(12*) Nu beneficiaza de pensia de serviciu func^ionarii publici 

parlamentari din structurile de specialitate ale Parlamentului care au fost 

condamnati defmitiv pentru comiterea unei infrac(iuni 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. 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 Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, cu modificarile ulterioare, 
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 tunc(ii 

de executie specifice care au fost condamnati defmitiv pentru comiterea 

unei infractiuni de coruptie dintre cele prev^te 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 

beneficiazVar putea beneficia de pensie de serviciu.”

Art. V. - Dupa alineatul (4) al articolului 71 din Legea 

nr. 47/1992 privind organizarea §i funcfionarea Curfii Constitutionale, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 

3 decembrie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, se introduce 

un nou alineat, alin. (4') cu urmatorul cuprins:
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„(4') Nu beneficiaza de pensia de serviciu Judecatorii Curfil 

Constitutionale care au fost condamnati defmitiv pentru comiterea unei 

infractiuni de corup^ie dintre cele prevazute la art. 289 - 291 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile completarile 

ulterioare, daca infractiunea a fost savar§ita in calitatea pentru eare 

persoana beneficiaz^ar putea benefieia de pensie de serviciu.”

Art. VI. - Dupa articolul 42* din Legea nr. 223/2007 privind 

Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 

aviatia civila din Romania, pubiicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, 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 dintre cele prevazute la 

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

5i completarile ulterioare, daca infractiunea a fost savar§ita in calitatea 

pentru care persoana beneficiaz^ar putea benefieia de pensie de serviciu.”

Art. VII. - Dupa alineatui (18) al articolului 51 din Legea 

nr. 94/1992 privind organizarea §i funefionarea Curfii de Conturi, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 

3 aprilie 2014, cu modificarile §i completarile ulterioare, se introduce un 

nou alineat, alin. (19) cu urmatorul cuprins:
„(19) Nu beneficiaza de pensia de serviciu membrii Curfii de 

Conturi, persoanele care au indeplinit functia de consilier de conturi, precum 

§i persoanele care au indeplinit fimetia de auditor public extern in cadrul 
Cuifii de Conturi care au fost condamnate defmitiv pentru comiterea unei 

inffactiuni 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 pentm care persoana 

beneficiaza/ar putea benefieia de pensie de servieiu.”

Art. VIII. - Dispozitiile prezentei legi nu afecteaza dreptul la 

pensie, acordata in sistemul public de pensii, in conditiile legii al 

persoanelor carora li se aplica interdictia beneficiului pensiei de serviciu.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in §edin(a din 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

p.PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR
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