
 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

   
 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind 
Statutul funcţionarului public parlamentar 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 Articol unic. – Articolul 77 din Legea nr. 7/2006 privind 
Statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.77. - (1) Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul 
supravieţuitor al funcţionarului public parlamentar dacă, la data 
decesului, acesta beneficia de pensie de serviciu sau îndeplinea 
condiţiile pentru obţinerea unei pensii de serviciu. 
 (2) Copiii au dreptul la pensia de urmaş până la împlinirea 
vârstei de 16 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 26 de 
ani, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ 
organizat potrivit legii, sau pe durata invalidităţii de gradul I 
sau II, în condiţiile în care invaliditatea s-a ivit până la 
împlinirea vârstei de 16 ani sau a celei de 26 de ani, dacă şi-au 
continuat studiile într-o formă de învăţământ organizat potrivit 
legii. 
 (3) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş la 
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împlinirea vârstei de pensionare prevăzute la alin. (2) al art. 72 
şi respectiv la alin. (1) al art. 73, dacă durata căsătoriei a fost de 
cel puţin 15 ani. 
 (4) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, 
indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I 
sau II şi dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 5 ani. 
 (5) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, 
indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului 
s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli 
profesionale sau a tuberculozei şi dacă nu realizează venituri 
dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este 
obligatorie. 
 (6) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin 
aplicarea unui procent din pensia de serviciu aflată în plată sau 
din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul funcţionarul 
public parlamentar la data decesului, în funcţie de numărul 
urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 
 a) pentru un singur urmaş – 50%; 
 b) pentru 2 urmaşi – 75%; 
 c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi – 100%. 
 (7) Pensiile de urmaş se actualizează în condiţiile alin. (5) 
al art. 72. 
 (8) Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie 
şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru 
obţinerea pensiei de urmaş poate opta pentru cea mai 
avantajoasă pensie. 
 (9) Drepturile de pensie de urmaş stabilite potrivit 
prevederilor prezentei legi se acordă începând cu luna 
următoare depunerii cererii. 
 (10) Până la adoptarea unui statut propriu, prevederile 
alin. (l) - (9) se aplică şi urmaşilor funcţionarilor publici din 
cadrul Consiliului Legislativ şi membrilor acestuia.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 9 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor                 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Bogdan Olteanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


