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 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 Art. I. - După articolul 48 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, se introduce un nou capitol, Capitolul X¹, 
cu următorul cuprins: 

 

„CAPITOLUL X¹ 
Indemnizaţia pentru limită de vârstă 

 
Dreptul la 
indemnizaţia 
pentru 
limită de 
vârstă 

Art. 481. - (1) Deputaţii şi senatorii  care îndeplinesc 
condiţiile vârstei standard de  pensionare, eşalonate după 
caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în 
conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi 
speciale, au dreptul, la încetarea mandatului, la 
indemnizaţie pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeşi 
pentru un nou mandat. 

(2) Deputaţii şi senatorii beneficiază de indemnizaţia 
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pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă 
drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai 
devreme de data încetării mandatului aflat în derulare. 
          (3)  Cuantumul   indemnizaţiei   pentru   limită  de  
vârstă  prevăzut  la alin. (1), se acordă în limita a 3 mandate 
şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat 
cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. 

(4) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru 
limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de 
mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat 
parlamentar. 

(5) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata 
indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a 
fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin 
valorificarea perioadei de mandat exercitat după 
suspendare. 

(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se 
actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează 
indemnizaţia brută lunară a unui deputat/senator aflat în 
exercitarea mandatului, cu aceeaşi dată. 

(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează 
cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii 
sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, 
precum şi cu orice alte venituri realizate. 

(8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă 
impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate. 

(9) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă 
se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei 
Deputaţilor şi al Senatului şi se plăteşte de acestea. 

(10) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru 
limită de vârstă se depune la Secretariatul general al 
Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz. 

 (11) Modul de aplicare a prevederilor prezentului 
articol se stabileşte prin norme metodologice, aprobate de 
Birourile permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului. 
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Art. 482. - Nu beneficiază de indemnizaţia pentru 
limită de vârstă, prevăzută la art. 481, deputaţii şi senatorii 
care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în 
calitate de deputat sau senator, a unei infracţiuni de corupţie 
prevăzută la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare,  
precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din 
Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,                  
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  
 

 Art. II. - (1) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la                
art. 481 alin. (1) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu completarea adusă 
prin prezenta lege, şi în aceleaşi condiţii, beneficiază şi deputaţii şi senatorii 
care au avut anterior intrării în vigoare a prezentei legi calitatea de 
parlamentar. 
 (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la                  
alin. (1), se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% 
din indemnizaţia brută lunară realizată în luna anterioară solicitării de către 
un deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an 
de mandat, în limita a maximum 3 mandate. 
 (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), indemnizaţia pentru 
limită de vârstă se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii la 
Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz. 
 

 Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei  legi, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului elaborează şi aprobă normele metodologice prevăzute la art. 481 
alin. (11) din Legea nr. 96/2006, republicată, cu completarea adusă prin 
prezenta lege. 
 

            Art. V. - Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 
22 mai 2015, cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile 
art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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