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Parlamentul României adopt

prezenta lege.

ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaz a
fi constituite în sarcina pensionarilor aflai în evidena
sistemului public de pensii la data intrrii în vigoare a
prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de
pensie, indemniza ie social pentru pensionari i indemniza ie
pentru înso itor, nu se recupereaz.
(2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizaie social pentru
pensionari i indemnizaie pentru însoitor provenite din debite
i recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie
2011 i pân la data intrrii în vigoare a prezentei legi se
restituie ealonat, pe o perioad de 5 ani calendaristici,
începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin pli anuale egale.
(3) Restituirea se realizeaz pe baza cererilor depuse de
ctre pensionari la casele judeene de pensii, Casa de Pensii a
Municipiului Bucureti, respectiv casele de pensii sectoriale.
(4) Nedepunerea cererii prev zute la alin. (3) atrage
nerestituirea sumelor.
(5) Sumele ce urmeaz! a fi restituite pensionarilor în
condi"iile alin. (2) nu se actualizeaz# cu indicele de infla$ie
%i nu sunt purt&toare de dobânzi, penalit'(i de întârziere sau
major)ri de întârziere, dup* caz.
(6) Procedura de efectuare a restituirilor prev+zute la
alin. (2) va fi stabilit, prin ordin comun al ministrului
muncii, familiei, protec-iei sociale .i persoanelor vârstnice /i
al ministrului finan0elor publice.
(7) Contribu1ia de asigur2ri sociale de s3n4tate sau, dup5
caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plat6 potrivit
prevederilor alin. (1), nu se recupereaz7.
ART. 2

Debitele care au drept cauz culpa debitorului, cum ar fi
folosirea de c tre acesta a unor documente eliberate cu
nerespectarea legii, declararea de ctre acesta a unor date
neconforme realitii, care au avut drept urmare stabilirea
eronat a pensiei, nerespectarea obligaiilor care revin,
potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la
cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau,
dup caz, cu venituri din activit i independente, nu fac
obiectul scutirii de la plat
i al restituirii, potrivit
prevederilor prezentei legi.
ART. 3
Scutirea de la plat a debitelor, precum i restituirea
prevzut la art. 1 alin. (2), conform prevederilor prezentei
legi, se aplic indiferent de categoria de pensie de care
beneficiaz sau a beneficiat pensionarul, la momentul
constatrii existenei debitelor.
ART. 4
La data intrrii în vigoare a prezentei legi se abrog:
a) Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plat a unor
debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurri
sociale al agricultorilor ctre bugetul de stat, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 22 iulie
2014;
b) articolul 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea
unor msuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare, ordine public i siguran
na!ional", publicat# în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 441 din 19 iulie 2013;
c) articolul XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele m$suri
pentru degrevarea instan%elor judec&tore'ti, precum (i pentru
preg)tirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedur* civil+, publicat, în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013;
d) articolul IX din Ordonan-a de urgen./ a Guvernului nr.
4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur0 civil1,
precum 2i pentru modificarea 3i completarea unor acte normative
conexe, publicat4 în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobat5 cu modific6ri 7i
complet8ri prin Legea nr. 214/2013.
ART. 5
În termen de 30 de zile de la data intr9rii în vigoare a
prezentei legi se emit normele metodologice de aplicare, care se
aprob: prin ordin comun al ministrului muncii, familiei,
protec;iei sociale <i persoanelor vârstnice =i al ministrului
finan>elor publice.
ART. 6

Prezenta lege intr în vigoare la data de întâi a lunii
urm toare datei publicrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia României, republicat.
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