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LEGE  
pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 10 din 18 martie 2004  

privind statutul personalului vamal

    Parlamentul României  adoptă  prezenta  lege.

Art. UNIC. - Articolul 35 din Ordonanta de Urgenta  nr. 10/2004 privind Statutul personalului
vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobata
prin Legea nr. 243/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 14 iunie
2004, cu completarile si modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

,,Art. 35. – (1)  Functionarii publicii cu statut special mentionati la art. 2, care indeplinesc
cumulativ  urmatoarele conditii:

a) au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
b) au o vechime efectiva in munca de cel putin 25 de ani intr-o functie publica de
executie sau de conducere din cadrul autoritatii vamale romane;
c) nu au condamnari penale cu sentinta definitiva;

au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta.

                (2) Baza de calcul  folosită pentru stabilirea pensiei de serviciu este media
tuturor veniturilor brute realizate în 12 luni consecutive, din ultimii 10 ani de activitate,
actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la
alin. (1). 

              (3) Functionarii publicii cu statut special mentionati la art. 2, care indeplinesc
cumulativ conditiile prevazute la alin. (1)  beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de
lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la alin. (2).

            (4)  Pensiile de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi se actualizează, din
oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data
de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național
de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia
aflată în plată.

           (5) Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare decât media venitului
net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu. 

           (6) Pensia de serviciu netă pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de
serviciu pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe
venit, potrivit legislației în vigoare.

           (7) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de
serviciu pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuțiile  sociale obligatorii  și
impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.”
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