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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
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 modifică şi se completează după cum
urmează:
1. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul
73^1, cu următorul cuprins:
"Art. 73^1. - (1) Funcţionarii publici parlamentari din
structurile de specialitate ale Parlamentului au dreptul la
asigurări sociale, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu de
cotizare de 30 de ani au dreptul la pensie pentru limită de
vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul
public de pensii.
(3) La împlinirea vârstei prevăzute la alin. (2),
funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30
de ani, din care cel puţin 14 ani în structurile Parlamentului,
beneficiază de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de
calcul reprezentată de media veniturilor brute realizate în
ultimele 12 luni înainte de data pensionării. Pensia acordată nu
poate depăşi nivelul salariului de bază brut, inclusiv
sporurile, precum şi indemnizaţia de conducere şi salariul de
merit din ultimele 12 luni anterioare datei pensionării, al
funcţiei deţinute sau al funcţiei asimilate, după caz.
(4) Pentru fiecare an ce depăşeşte vechimea de 14 ani în
Parlament se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din baza de
calcul prevăzută la alin. (3), fără a depăşi venitul brut avut
la data pensionării.
(5) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei
legi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de

serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului
de bază de care beneficiază funcţionarul public parlamentar
aflat în activitate, cu acelaşi nivel de salarizare şi pe
aceeaşi funcţie publică. Dacă în urma actualizării rezultă o
pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.
(6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul
pensiei din sistemul asigurărilor sociale de stat se suportă din
bugetul de stat.
(7) Funcţionarii publici parlamentari care au un stagiu de
cotizare de 30 de ani, din care cel puţin 14 ani în structurile
Parlamentului, pot solicita pensionarea şi înainte de împlinirea
vârstei de pensionare prevăzute la alin. (2), dar nu mai devreme
de 60 de ani, dispoziţiile alin. (3)-(6) din prezenta lege
aplicându-se în mod corespunzător.
(8) De drepturile prevăzute la alin. (3), (5), (6) şi (7)
din prezenta lege beneficiază şi funcţionarii publici
parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în
structurile Parlamentului între 4-14 ani, în acest caz cuantumul
pensiei prevăzut la alin. (3) fiind micşorat cu 1% pentru
fiecare an care lipseşte din vechimea de 14 ani.
(9) La calculul stagiului de cotizare în structurile
Parlamentului prevăzut la alin. (1)-(8) se ia în considerare,
după caz, şi perioada în care funcţionarul public parlamentar a
avut calitatea de deputat sau de senator.
(10) La îndeplinirea condiţiilor de pensionare prevăzute la
alin. (1)-(9), funcţionarul public parlamentar optează pentru
pensia calculată conform prevederilor prezentei legi sau pentru
pensia calculată în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
(11) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare
prevăzute de prezenta lege beneficiază de prevederile alin. (1)(8), după caz, chiar dacă la data pensionării ocupă o altă
funcţie sau au o altă ocupaţie, după caz. În această situaţie,
pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariale pe care le
are un funcţionar public parlamentar în activitate, cu acelaşi
nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică.
(12) De prevederile alin. (11) pot beneficia numai
persoanele al căror raport de serviciu a încetat în condiţiile
art. 64 lit. a), b) şi e) din prezenta lege.
(13) Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului
supravieţuitor ai funcţionarului public parlamentar, în
condiţiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.
(14) Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu
prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate prin ordin comun al
secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului şi

al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice şi se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I."
2. La articolul 93, alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(5) De prevederile art. 41, 43, 73 şi 73^1 beneficiază şi
personalul prevăzut la art. 5 alin. (4)."
3. La articolul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 94. - (1) Prevederile art. 44, 73 şi 73^1 din prezenta
lege se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici
din cadrul Consiliului Legislativ - organ consultativ de
specialitate al Parlamentului - şi membrilor acestuia, precum şi
personalului Curţii Constituţionale asimilat, potrivit legii,
celui cu funcţii similare din structurile Parlamentului."
ART. II
Funcţionarii publici parlamentari şi asimilaţii acestora,
pensionari la data de 31 august 2010, ale căror pensii au fost
diminuate, precum şi cei pensionaţi după această dată, care se
încadrează în prevederile prezentei legi, beneficiază, la
cerere, de drepturile de pensie stabilite în prezenta lege.
Pensia acordată se calculează prin asimilare cu funcţiile
corespunzătoare ale persoanelor aflate în activitate cu acelaşi
nivel de salarizare în cuantumul prevăzut la art. 73^1 alin.
(3), (4) sau (8), după caz, din Legea nr. 7/2006 privind
statutul funcţionarilor publici parlamentari, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse
prin prezenta lege. Dispoziţiile art. 73^1 alin. (5), (6) şi
(13) se aplică în mod corespunzător. Drepturile se acordă
începând cu luna următoare depunerii cererii de acordare a
pensiei.
ART. III
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
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