
EXPUNERE DE MOTIVE

Lege pentru abrogarea Cap. XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor

1. Descrierea situaţiei actuale

Din anul 2015, prin modificarea legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor, foştii aleşi 
primesc o „indemnizaţie pentru limită de vârstă": numărul lunilor de mandat se înmulţeşte 

cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară primită de un parlamentar, suma neputând depăşi 

o inderhnizaţie brută lunară aflată în plată. Instituirea acestei indemnizaţii s-a făcut prin lege 

adoptată în Parlament şi nu interferează cu dreptul alesului de a primi o pensie pe bază de 

contributivitate, în mod similar cu orice altă persoană care realizează venituri din salarii ori 
asimilate acestora. Pensia bazată pe contributivitate ia în considerare toată perioada activă, 
atât pe cea dinaintea activităţii în Parlament cât şi pe cea din timpul mandatului.

Singurul principiu care trebuie să stea la baza acordării unei pensii trebuie să fie cel al 
contributivităţii. Acest principiu trebuie să se regăsească, pentru toţi cei care se 

pensionează, indiferent de domeniul de activitate şi indiferent de locul de muncă din care 

se pensionează, într-o singură formulă de calcul pensiei. Din fonduri publice singura 

obligaţie pe care statul trebuie să o îndeplinească este de a acorda o pensie care să reflecte 

munca depusă în timpul vieţii active.

Potrivit art. 16 din Constituţia României, „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor 

publice, fără orivileaii si fără discriminârr. Or, această indemnizaţie instituită în cazul foştilor 
parlamentari este percepută în societate, din prisma dezbaterilor publice din ultimii ani de 

zile, drept un beneficiu primit fără o justificare obiectivă de către persoane care nu se mai 
află în serviciul public. Acest lucru reprezintă pentru o majoritate covârşitoare din societate 

un privilegiu în favoarea beneficiarilor indemnizaţiei pentru limită de vârstă, foşti 
parlamentari, şi o discriminare faţă de toţi ceilalţi cetăţeni.



Acordarea unei Indemnizaţii pentru aleşi, în plus faţă de pensia primită pe bază de 

contributivitate este o decizie politică/de oportunitate care se poate întrerupe după aceeaşi 
procedură prin care a fost instituită întrucât reprezintă un beneficiu separat de pensia 

contributivă, cele două neavând acelaşi regim juridic.

Conform surselor media bazate pe date furnizate de către Parlament în baza legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, în noiembrie 2020, un număr 
de 768 de foşti senatori şi deputaţi erau beneficiari de pensii speciale în valoare de peste 

10 milioane de euro pe an. Pensia medie a unui parlamentar era de 5.843 de lei pe lună^

2. Schimbări preconizate

Propunem eliminarea prevederilor din Statutul deputaţilor şi al senatorilor conform cărora 

la împlinirea vârstei standard de pensionare, aceştia au dreptul, la încetarea mandatului, 
la indemnizaţia pentru limita de vârstă, indemnizaţie care se cumulează cu orice tip de 

pensie stabilită în sistemul public de pensii precum şi cu orice alte venituri realizate.

De asemenea, propunem încetarea plăţii indemnizaţiilor acordate până în prezent.

Nefiind un drept bazat pe contributivitate, cu un sprijin suplimentar pentru parlamentari, 
aşa cum a fost acordat acest sprijin - prin lege - tot aşa poate fi şi eliminat - tot prin lege.

3. Impactul socio-economic al modificărilor

Impactul socio-economic este unul pozitiv, asigurând degrevarea bugetului de stat 

precum şi eliminarea unui sprijin care nu se justifică din punct de vedere al egalităţii faţă 

de ceilalţi cetăţeni. Reparăm astfel un gest de imoralitate produs faţă de cetăţenii acestei
ţări.

* https://www.g4medta.ro/exclusiv-sute-de-fosti-senatori-si-deputati-primesc-pensii-speciale-cuprinse-intre-2-000-si- 
12-000-de-lei-pe-luna-dupa-35-de-ani-de-munca-un-roman-ia-jumatate-din-cat-primeste-un-fost-parIamentar-p.html
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4. Impactul financiar asupra bugetului generai consolidat

Din punct de vedere financiar, propunerea produce un impact pozitiv la bugetul de stat, 
astfel că aproximativ 10 milioane de euro/an s-ar putea economisi la bugetul de stat.

5. Consultări efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

Tema indemnizaţiilor pentru limită de vârstă („pensii speciale pentru parlamentari”) este 

intens dezbătută la nivelul opiniei publice din România în ultimii ani de zile, reflectând o 

preocupare deosebită cu privire la instituirea acestora.

Având în vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului României spre dezbatere 

şi adoptare prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori:

Ludovic Orban
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