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Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la 

instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele 

remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de 

corupţie, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități pentru examinare pe fond, în procedură 
obişnuită, cu adresa nr. PLx 661/2019 din 16 decembrie 2019. 

 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON                             NICUȘOR HALICI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Bucureşti, 29 iunie 2020  Bucureşti, 29 iunie 2020 
Nr. 4c-9/823  Nr. 4c-13/1134/2019  
 

  
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor 

acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la 

pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri 

publice condamnate definitiv pentru fapte de corupţie 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 661/2019 din 16 decembrie 2019, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea 

interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate 

din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupţie. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

următoarelor acte normative, în sensul instituirii unor prevederi potrivit 
cărora persoanele condamnate pentru infracţiuni de corupţie să nu 
beneficieze de pensie de serviciu: 

- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional 
de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 223/2015  privind pensiile militare de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 
membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic 
civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- și Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.834/25.09.2019) 
• avizul favorabil cu observații al Consiliului Economic şi Social 

(nr.4919/24.09.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/792/29.01.2020) 
• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.563/13.04.2020). 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul 
de lege în ședința on-line în data de 29.06.2020. Membrii comisiei au fost 
prezenți la lucrări conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
transmită Comisiei pentru muncă și protecție socială un raport preliminar 
de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data 

de 29 iunie 2020 şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi din totalul de 
24 de membri.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. 
 
Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 decembrie 
2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

 
Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României şi ale 

art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, cu excepţia art.V şi 

VII, care sunt de competenţa decizională a Senatului şi asupra 

cărora Camera Deputaţilor se pronunţă în calitate de primă 

Cameră sesizată. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon                                   Nicușor Halici 

 

 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR,   

Violeta Răduţ                                       Aida Cristina Căruceru 

   

             

 

 
Întocmit,                                                                                        
Consilier parlamentar Elena Anghel     Consilier parlamentar Alina Grigorescu 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 

 



 

ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

1.  

Titlul legii 

 
LEGE 

pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu privire la instituirea interdicţiei 

beneficiului la pensie de serviciu pentru 
persoanele remunerate din fonduri publice 
condamnate definitiv pentru fapte de corupţie 

 
 
 

LEGE 
pentru completarea unor acte normative cu 
dispoziţii privind instituirea interdicţiei de 
a beneficia de pensie de serviciu pentru 
persoanele condamnate definitiv pentru 

infracţiuni de corupţie 
 

Autori: membrii comisiilor 

 

 
Întrucât proiectul cuprinde 
intervenţii legislative numai 
de natura completării.  
 
Pentru rigoarea redactării. 

 

2.  
Articolul I: Legea nr.       567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea şi al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1197 din 14 
decembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
La Art.685, după alin.(15) se introduce 
un nou alineat, alin.(16), cu următorul 
cuprins: 

 

 
Art.I. - După alineatul (15) al articolului 
685 din Legea nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor de pe lângă acestea şi 
al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1197 
din 14 decembrie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alin.(16), cu următorul 
cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Întrucât proiectul cuprinde 
intervenţii legislative numai 
de natura completării. 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

4. „(16) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
personalul auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea prevăzut la art.3 alin.(2), 
personalul de specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică prevăzut la art.31, 
precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul 
parchetelor care au fost condamnaţi definitiv 
pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie 
prevăzută la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

„(16) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
personalul auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea prevăzut la art.3 alin.(2), 
personalul de specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică prevăzut la art.31, 
precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul 
parchetelor care au fost condamnaţi definitiv 
pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie 
dintre cele prevăzute la art.289-291 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

infracţiunea a fost săvârşită în calitatea 
pentru care persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
 

5.  
Articolul II: Legea 223/2015 privind pensiile 
militare de stat, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea 1. nr.556 din 27 iulie 
2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

6.  
La art.29, după alin.(3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4), cu următorul 
cuprins: 

 

 
Art.II. - După alineatul (3) al articolului 
29 din Legea nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.556 din 27 iulie 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alin.(4), cu următorul 
cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

7. „(4) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 
statut special care au fost condamnaţi 
definitiv pentru comiterea unei infracţiuni de 
corupţie prevăzute la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

„(4) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 
statut special care au fost condamnaţi 
definitiv pentru comiterea unei infracţiuni de 
corupţie dintre cele prevăzute la art.289-
291 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă infracţiunea a fost 
săvârşită în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar putea beneficia 
de pensie de serviciu.” 
 

Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
 

8.  
Articolul III: Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar, 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.35 din 16 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

9.  
La art.731, după alin.(12) se introduce un 
nou alineat, alin.(121), cu următorul 
cuprins: 

 

 
Art.III. - După alineatul (12) al 
articolului 731 din Legea nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr, 345 din 
25 mai 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un 
nou alineat, alin.(12l) cu următorul cuprins:  
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

10. „(121) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
funcţionarii publici parlamentari din structurile 
de specialitate ale Parlamentului care au fost 
condamnaţi definitiv pentru comiterea unei 
infracţiuni de corupţie prevăzută la art. 289-
291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

„(121) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
funcţionarii publici parlamentari din 
structurile de specialitate ale Parlamentului 
care au fost condamnaţi definitiv pentru 
comiterea unei infracţiuni de corupţie dintre 
cele prevăzute la art. 289-291 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
infracţiunea a fost săvârşită în calitatea 
pentru care persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
 

11.  
Articolul IV: Legea 216/2015 privind 
acordarea pensiei de serviciu membrilor 
corpului diplomatic si consular al României, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.546 din 22 iulie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

12.  
La art.6, după alin.(6) se introduce un 
nou alineat, alin.(7), cu următorul 
cuprins: 

 

 
Art.IV - După alineatul (6) al articolului 
6 din Legea nr.216/2015 privind acordarea 
pensiei de serviciu membrilor Corpului 
diplomatic şi consular al României, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.546 din 22 iulie 2015, cu modificările 
ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. 
(7) cu următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

13. „(7) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
membrii Corpului diplomatic şi consular al 
României, precum şi personalul încadrat pe 
funcţii de execuţie specifice care au fost 
condamnaţi definitiv pentru comiterea unei 
infracţiuni de corupţie prevăzută la art.289-

„(7) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
membrii Corpului diplomatic şi consular al 
României, precum şi personalul încadrat pe 
funcţii de execuţie specifice care au fost 
condamnaţi definitiv pentru comiterea unei 
infracţiuni de corupţie dintre cele 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

291 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

prevăzute la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
infracţiunea a fost săvârşită în calitatea 
pentru care persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
 

14.  
Articolul V: Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.101 din 22 mai 
1992, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 

15.  
La art.71, după alin.(4), se introduce un 
nou alineat, alin.(41) cu următorul 
cuprins: 

 

 

Art. V. - După alineatul (4) al articolului 
71 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.807 din 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

3 decembrie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un 
nou alineat, alin,(4l) cu următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

16. „(4l) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
Judecătorii Curţii Constituţionale care au fost 
condamnaţi definitiv pentru comiterea unei 
infracţiuni de corupţie prevăzută la art.289-
291 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

„(4l) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
Judecătorii Curţii Constituţionale care au fost 
condamnaţi definitiv pentru comiterea unei 
infracţiuni de corupţie dintre cele 
prevăzute la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
infracţiunea a fost săvârşită în calitatea 
pentru care persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
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Nr 
crt. 

Text  
adoptat de Senat  

Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

17.  
Articolul VI: Legea nr.223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.481 din 18 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 

18.  
După art.428 se introduce un nou articol, 
art. 429, cu următorul cuprins: 

 

 
Art. VI.- După articolul 428 din Legea nr. 
223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist 
din aviaţia civilă din România, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.481 din 18 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se introduce un nou articol, art.429, cu 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

19. „Art.429.-Nu beneficiază de pensia de serviciu 
personalul aeronautic civil navigant 
profesionist care a fost condamnat definitiv 
pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie 
prevăzută la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

„Art.429. - Nu beneficiază de pensia de 
serviciu personalul aeronautic civil navigant 
profesionist care a fost condamnat definitiv 
pentru comiterea unei infracţiuni de corupţie 
dintre cele prevăzute la art.289-291 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
infracţiunea a fost săvârşită în calitatea 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
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Text propus de Comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

pentru care persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
 

20.  
Articolul VII: Legea nr.94 din 8 septembrie 
1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.224 din 9 septembrie 
1992, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează: 
 

 
Se elimină. 

 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

21.  
La art.51, după alin.(18) se introduce un 
nou alineat, alin.(19), cu următorul 
cuprins: 

 

 
Art.VII. - După alineatul (18) al 
articolului 51 din Legea nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.238 din 3 aprilie 
2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou alineat, 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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alin.(19) cu următorul cuprins: 
 

Autori: membrii comisiilor 

 

22. „(19) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
membrii Curţii de Conturi, persoanele care au 
îndeplinit funcţia de consilier de conturi, 
precum şi persoanele care au îndeplinit 
funcţia de auditor public extern în cadrul 
Curţii de Conturi care au fost condamnate 
definitiv pentru comiterea unei infracţiuni de 
corupţie prevăzută la art.289-291 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

„(19) Nu beneficiază de pensia de serviciu 
membrii Curţii de Conturi, persoanele care 
au îndeplinit funcţia de consilier de conturi, 
precum şi persoanele care au îndeplinit 
funcţia de auditor public extern în cadrul 
Curţii de Conturi care au fost condamnate 
definitiv pentru comiterea unei infracţiuni de 
corupţie dintre cele prevăzute la art.289-
291 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă infracţiunea a fost 
săvârşită în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar putea beneficia 
de pensie de serviciu.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

Pentru claritatea normei. 
 
Pentru asigurarea 
caracterului complet al 
normelor instituind 
interdicţia de a beneficia de 
pensie de serviciu, în 
situaţia condamnării 
definitive pentru comiterea 
unei infracţiuni de corupţie, 
este necesar ca acestea să 
prevadă faptul că 
infracţiunea a fost săvârşită 
în calitatea pentru care 
persoana beneficiază/ar 
putea beneficia de pensie de 
serviciu. 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
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23.  
Articolul VIII: Dispoziţiile prezentei legi nu 
afectează dreptul la pensie pentru limită 
de vârstă al persoanelor cărora li se aplică 
interdicţia beneficiului pensiei de serviciu. 

 

 
Art. VIII. - Dispoziţiile prezentei legi nu 
afectează dreptul la pensie acordată în 
sistemul public de pensii, în condiţiile 
legii, al persoanelor cărora li se aplică 
interdicţia beneficiului pensiei de serviciu. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru claritatea normei. 
 
Corelare cu observaţiile 
cuprinse în avizul Consiliului  
Legislativ. 
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