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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

PROIECT 

 

Camera Deputaților         Senat 

 

LEGE 

pentru abrogarea pensiilor speciale 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 

Art. I – Articolele 42^1, 42^2, 42^3, 42^4, 42^5, 42^6, 42^7 și 42^8 din Legea 223/2007 privind 
Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România se 
abrogă. 

 

Art. II – Articolul 68^5 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează 
în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice se abrogă. 

 

Art. III – Articolul 73^1 din Legea 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar se 
abrogă. 

 

Art. IV – Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor corpului diplomatic și 
consular al României se abrogă. 
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Art. V – Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor se modifică și se 
completează cu un nou articol: 

 „Art. 85^1 

Pensiile de serviciu stabilite, recalculate și actualizate în condițiile prezentei legi nu pot fi 
mai mari decât salariul de bază brut lunar din ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării, actualizat la zi cu rata inflației și creșterile salariale de funcție, vechime și grad 
ale judecătorilor și procurorilor în activitate.” 

 

Art. VI – Alineatul (5) al articolului 49 și articolul 51 din Legea 94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi se abrogă. 

 

Art. VII – Articolul 30 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare 
decât solda/salariul brut lunar din ultima luna de activitate înainte de data pensionării, 
actualizat la zi cu rata inflației și creșterile salariale/majorările soldei de grad și funcție ale 
militarilor activi.” 

 

Art. VIII – Alineatul (2) al articolul 71 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale se abrogă. 

 

Art. IX – Articolele 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor se 
abrogă. 

 

Art. X – Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se modifică și 
se completează cu un nou articol: 

„Art. 26^1 

Ordonatorii de credite pot efectua contribuții la fonduri de pensii facultative stabilite 
potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările 
ulterioare, sau la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu 
legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
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efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic European, pentru categorii de personal din autoritățile și 
instituțiile publice stabilite prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului disponibil.” 

 

Art. XI – Legea 227/2015 privind codul fiscal se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Art. 68 alin. (5) punctul (g) se abrogă 
2. La art. 68 se adaugă un alineat (4^2): 

„Sunt deductibile contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 
204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și 
cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state 
membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, 
plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se 
desfășoară individual sau într-o formă de asociere.” 

3. Art. 76 alin. (4) punctul (ș) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme 
de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile 
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând 
Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii;” 

3. Art. 78 alin. (2) punctul (a) subpunct (iii) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, 
calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate 
stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului 
Economic European, suportate de angajați;” 

4. Art. 142 punctul (s) subpunct (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme 
de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile 
facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de 
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către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic European, precum și primele de asigurare 
voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, 
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu 
se depășească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. t) pentru veniturile 
neimpozabile, precum și primele aferente asigurărilor de risc profesional;” 

 

Art. XII – Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. 

 

Această lege a fost adoptată de parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale 
art. 76 alin. 1 din Constituția României, republicată. 

 

Președintele Camerei Deputaților     Președintele Senatului 

Liviu Dragnea      Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 


