
Proiect 

Lege 

privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii 

ART. 1 

(1)  Pensionarii aflați în evidența sistemului unitar de pensii publice la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, se scutesc de la plata debitelor constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina acestora, 

reprezentând sume încasate necuvenit, ca urmare a unor interpretări neunitare ale prevederilor legislației 

din domeniul asigurărilor sociale și pensiilor. 

(2) Sumele provenite din debitele deja recuperate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, 

nu se restituie.  

(3) Contribuția de asigurări de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform 

prevederilor alin. (1), nu se recuperează. 

ART. 2 

Debitele care au drept cauză culpa debitorului materializată în folosirea de către acesta a unor documente 

eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității care au avut 

drept urmare stabilirea eronată a pensiei sau nerespectarea condițiilor privind cumulul pensiei cu venituri 

salariale sau asimilate salariului, nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi. 

ART. 3 

Scutirea de la plată a debitelor, conform prevederilor prezentei legi, se face indiferent de categoria de 

pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenței debitelor. 

ART. 4 

Alineatul (2) al art. 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 

beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de 

prescripție, calculat de la data constatării diferențelor”.  

ART. 5 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale 

persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 541 din 22 iulie 2014 și art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele 

măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 12 

februarie 2013, se abrogă.  

ART. 6 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al 

ministrului. 

ART. 7 

Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 


