
 

REFERAT DE APROBARE 

privind ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului 

afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului 

Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informații 
Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și 
directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea 

procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare 

de stat 

 

1. CERINŢELE CARE IMPUN APARIŢIA ACTULUI NORMATIV SPECIFIC: 

Prin Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se revine la 

recunoaşterea dreptului la pensie pentru militari, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare în cadrul unui sistem de pensionare autonom, obligatoriu şi 

bazat pe principiul recunoştinţei, distinct de sistemul de drept comun de pensionare descris prin 

Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  Revenirea la regulile care guvernau, 

în principal, sistemul pensiilor militare de stat anterior datei de 1 ianuarie 2011 denotă 

recunoaşterea unui statut adecvat în ceea ce priveşte categoriile socio-profesionale mai sus 

enumerate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, prin realizarea unui 

echilibru între veniturile de natură salarială şi cele realizate din pensii de către beneficiari, precum şi 

menţinerea unei ierarhii echitabile, pe corpuri şi categorii de personal, şi după trecerea în 

rezervă/direct în retragere/încetarea raporturilor de serviciu. 

În temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (4), art. 109 alin. (7) și art. 110 alin. (8) din Legea nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de recalculare și de actualizare a 

pensiilor militare de stat se stabilește prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor din domeniul 

apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, emis în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii. 

2. PRINCIPIILE DE BAZĂ, FINALITATEA ŞI EFECTELE AVUTE ÎN VEDERE 

DE ACTUL NORMATIV SPECIFIC PROPUS: 

Principiile de bază şi finalitatea actului normativ specific propus constau în: 

- reglementarea algoritmului activităţilor pe care le reclamă recalcularea și actualizarea 

pensiilor militare de stat, activităţi ce debutează cu depunerea de către solicitant a unei cereri 

privind alegerea bazei de calcul, în condiţiile legii; 

- stabilirea circuitului documentelor şi datelor; 

- transparenţa în activitatea ce reclamă recalcularea și actualizarea pensiilor militare de 

stat; 

- actualizarea  soldelor  de funcţie/salariilor de funcţie  prin  stabilirea evoluţiei succesive a 

sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, 

respectiv, prin echivalarea funcţiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de 



salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcţiei, gradul militar/profesional al funcţiei, 

nivelul studiilor cu funcții în plată la data de 1 ianuarie 2016; 

 - actualizarea   soldelor   de   grad/salariilor   gradului   profesional  deţinut  prin  utilizarea 

sumei/clasei de salarizare/coeficientul de ierarhizare, după caz, avută/avut în cele 6 luni 

consecutive, identificate în documentele de plată ale acestora, care se transpun la nivelul soldei de 

grad/salariului gradului profesional aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 

2016, potrivit gradului militar/profesional corespondent/echivalent; 

- actualizarea cuantumului gradațiilor prin utilizarea numărului de gradații avut în cele 6 

luni consecutive, identificat în documentele de plată, care se transpune la nivelul cuantumului 

gradațiilor aflat în plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016; 

- actualizarea cuantumului soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere sau 

altor elemente salariale similare avute prin utilizarea procentului corespunzător funcţiei de 

comandă/conducere avut în fiecare din cele 6 luni consecutive; 

- actualizarea cuantumului soldei/salariului de merit prin utilizarea procentului de care a 

beneficiat în cele 6 luni consecutive; 

- actualizarea cuantumului indemnizaţiei de dispozitiv/sporului pentru misiune permanentă 

sau a altor elemente salariale similare prin utilizarea procentului de care a beneficiat în cele 6 luni 

consecutive. 

     3. IMPLICAŢIILE PE CARE NOUL ACT NORMATIV LE ARE ASUPRA 

CELORLALTE REGLEMENTĂRI ÎN VIGOARE: 

Noul act normativ specific se integrează organic în sistemul legislativ, prin corelarea cu 

dispoziţiile actelor normative de nivel superior.  

Evaluarea preliminară a impactului noii reglementări nu a condus la identificarea unor 

prevederi care să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

4. SINTEZA ACTULUI NORMATIV SPECIFIC 

Procedurile de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat, prevăzute ca anexe la 

proiectul de ordin, stabilesc  modul de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat, fiind 

vizate:  

- instituțiile  și  structurile  implicate  în  procesul de recalculare și actualizare a pensiilor  

militare de stat; 

- stabilirea unui calendar de desfășurare a activităților necesare  procesului de 

recalculare  

a pensiilor militare de stat, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege; 

- reglementarea  circuitului  documentelor  necesare  recalculării  și  actualizării pensiilor  

militare de stat; 

- stabilirea  elementelor  avute  în  vedere la recalcularea și actualizarea pensiilor militare  



de stat; 

- mecanismele  de  actualizare  a   elementelor  necesare   în   procesul  de  recalculare  și  

actualizare a pensiilor militare de stat; 

-  stabilirea  unei  modalități  facile  de comunicare cu beneficiarii drepturilor de pensii și  

formularistica necesară acestui proces. 

 


