
ORDDONANTA DE URGENTA
privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare

de stat
Pornind de la faptul ca Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi
unica autoritate legiuitoare a ţării,
retinand caLegea nr.223/2015 privind pensile militare de stat, reprezentand vointa de
reglementare in domeniu, a fost adoptata de catre Parlament aproape in unanimitate, un
singur vot impotriva pe procedura nu pe textul legii ,
constatand caspiritul si litera legii ce reglementeaza un domeniu apartinand de Armta
Romaniei – institutie fundamentala a statului- au fost modificate prin ordonante de urgenta
succesive contravenind art.115 alin.(4) si (6),
stiind ca normele internationale si ale UE la care Romania a aderat privind protejarea
drepturilor omului pentru personalul militar si civil din cadrul Sistemului National Aparare,
Ordine Publica si Siguranta Nationala sunt general obligatorii,
recunoscand principiul separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi
judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale,
avand in vedere ca cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi
fără discriminări si ca nimeni nu este mai presus de lege,
retinand obligatia si obiectivul asumat de Guvern prin programul de guvernare de a
conduce elaborarea si imbunatatirea cadrului normativ specific domeniului apararii si calitatii
vietii personalului concomitant cu acordarea unei atentii deosebite revizuirii cadrului
normative aplicabil la nivel national sau intern al Ministerului Apararii Nationale pe linia
solutionarii problemelor sociale ale personalului armatei, eteranilor, invalizilor, vaduvelor de
razboi si vaduvelor veteranilor de rqzboi, cadrelor militare in rezerva/retragere, veteranilor,
ranitilor si invalizilor care au participat la actiuni militare, precum si a urmasilor celor decedati
in actiuni militare,
cunoscand ca pensionarii militari sunt componenta a rezervei Armatei Romaniei cu
implicatii directe asupra capacitatii de aparare a Tarii
avand in vedereaplicarea intocmai a prevederilor constitutionale referitoare la locul si rolul
Armatei ca garant al democratia constitutionale si statutul coinstitutional al militarilor,
recunoscand contributia deosebita a Armatei in aderarea Romaniei la NATO si UE se
impune ca si drepturile militarior sa fie reflectate corespunzator in legislatie,in conditiile in
care masurile de restructurare ale Armatei si a celorlalte institutii ale Sistemului National de
Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala ca masura obligatorie a integrarii Romaniei
m NATO si UE au avut drept consecinta cresterea semnificativa a numarului rezervistilor,
carora le-au incetat raporturile de serviciu cu sau fara drept de pensie,
cunoscut fiind faptul ca foarte multi militari au fost disponibilizati ca o cerinta majora a
aderarii Romaniei la NATO , aparand situatia pensionarilor anticipate si implicit necesitatea
crearii unor facilitati pentru acestia,printre care si cumulul pensiei cu salariul,
nerecunoasterea si incalcareamasurilor de protectie sociala pentru aceasta categorie de
militari are drept consecinta aparitia unei stari explosive in randurile Rezervei Sistemului
National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala cu efecte neprevazute in
capacitatea de aparare a tarii,
luand in considerare ca pensile militare de stat si serviciile sociale ale militarilor au fost
lipsite de exactitate,predictibilitate si stabilitate,
recunoscand ca militarilor le sunt interzise orice alte activitati generatoare de surse de
venituri,



cunoscand ca drepturile legale referitoare la calculul cuantumului pensiilor militare de stat,
salariile compensatorii, actualizarea, indexarea si majorarea acestora au fost modificate prin
Ordonante de Urgenta fara a se tine cont de limitele constitutionale,
tinanad seama ca veniturile pensionarilor din sistemul public de pensii au crescut
permanent prin marirea valorii punctului de pensii, indexari si majorari ,
retinand ca efectele directe ale nerespectarii intocmai a celor prezentate anterior au drept
consecinta discriminarea evidenta a pensionarilor militari fata de celelalte categorii de
pensionari,
avand in vedere situatia actuala a sistemului pensiilor militare de stat caracterizat prin
evidente tratamente juridice diferite pentru situatii juridice identice sau similare;
analizand obiectivsituatia actuala in randul pensionarilor militari rezulta o discriminare clara ,
pe baza de varsta intre acestia datorita aplicarii in timp a altor valori cuantificabile,
tinand cont de faptul ca,in acordarea pensiilor militare de stat,dupa modificarile intervenite
prin ordonante de urgenta successive, in procesul de recalculare, s-a ajuns la incalcarea
flagranta a prevederilor constitutionale referitoare la unitatea poporului si egalitatea intre
cetateni, universalitatea si egalitatea in drepturi, tratatele internationale si drepturile omului,
precum si a principiilor de baza, general aplicabile in domeniul pensiilor, in general, a
pensiilor militare de stat, in special,
se constata ca modificarea si completarea Legii nr.223/2015 privind pensile militare de stat
prin art.40 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2015, art.VII din Ordonanta de Urgenta
nr.59/2017, art.84 din Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 a avut drept rezultat al recalcularii
pensiilor militare de stat diminuarea cuantumului cu 30-50% pentru aproximativ 70% din
pensionarii beneficiari,
luand in considerarefaptul ca neadoptarea urgenta a masurii cu privire la actualizarea
pensiilor militare de stat duce la oficializarea tratamentelor juridice diferite pentru situatii
juridice identice sau similar, genaratoare de discriminari reale,
intrucat neadoptarea , prin ordonanta de urgenta, a acestor masuri imediate si a
reglementarilor pentru implementarea lor este de natura sa genereze disfunctionalitati
majore in cee ace priveste buna derulare a misiunilor Rezervei Armatei Romaniei ,activitati a
caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vederefaptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, de natura
sa creeze cadrul necesar intaririi capacitatii de aparare a tarii prin ridicarea moralului
Rezervei Armatei, are consecinte nebanuite,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general al Sitemului de
Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala si constituie situatii de urgenta si
extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
recunoscand necesitateaaplicarii principiului constitutional al egalitatii in drepturi in realitate
prin dezideratul ,,la functii, grade,vechime si conditii de munca egale, pensii egale indiferent
de anul iesirii la pensie ,
avand in vedere ca principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat trebuie sa fie
aplicate intocmai, permanent si fara interpretari, cum sunt cuprinse in textul legii
In temeiul art.115 ali.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta
prezenta ordonanta de urgenta
Articol unic
Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat , publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr.556 din 27 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare , se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:



Art. 27. – (1) Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 3 lit. e) pct. 3-5, care sunt
recunoscute ca perioade asimilate în sistemul public de pensii, sau care constituie vechime
în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului
public de pensii, se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme
(2) Perioadele de vechime pentru care persoanele prevazute la art.3 lit. a) – c)
au datorat/platit contributii de asigurari sociale de stat in sistemul public de pensii se biau in
calcul la stabilirea pensiei militare doar la solicitarea pensionarului; aceste perioade se pot
valorifica in sistemul public de pensii.
2. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.28 – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media
tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din intreaga activitate, actualizate la
data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c).
(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art.
19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea
prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare
a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului
profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în
misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a
exercitării unei funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile
de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu la pensie, este cea prevăzută la
alin. (1) sau (2).
(5) In situatia in care baza de calcul stabilita potrivit alin (3) este mai mica decat cea stabilita
potrivit ali.(1), personalul aflat in misiune permanenta in strainatate poate opta pentru situatia
cea mai avantajoasa.
(6) Pentru soțul/soția, militar, polițist sau funcționar public cu statut special, aflat/aflată în
concediu bară plată pentru a-și urma soția/soțul trimisă/trimis în misiune permanentă în
străinătate, la îndeplinirea vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul
media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive din întreaga activitate.
(7) Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special detasati in afara
institutiilor publice de aparare,ordine publica si siguranta nationala, pensia militara de stat se
stabileste conform art.29
(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul
susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii, este
media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni
consecutive din întreaga activitate în calitate de militar/politist/ functionar public cu statut
special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor
pensiei de urmas
(9) De prevederile alin.(1) – (8) beneficiaza si pensionarii militari aflati in plata la data intrarii
in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, baza de recalculare fiind veniturile brute
impozabile din 6 luni consecutive din intreaga activitate, corespunzator gradului si functiei
echivalente sau similare a militarilor / politistilor/functionarilor publici cu statut special in
activitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
3. Articolul 29  se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul,
astfel:



a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25
de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza
de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din
baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data
deschiderii dreptului la pensie.

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu o vechime
cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru
fiecare an care lipseşte din vechimea integrală

(3) Pensia suplimentară nu intră în baza de calcul, ea plătindu-se separat de pensia militară de stat, indiferent de
cuantumul acesteia din urmă.

(4) Pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I, beneficiază de un spor de 10%,
15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei. Sporul nu intră în baza de calcul prevăzută la a1in.(l), pentru
pensia de serviciu fiind plătită separat de aceasta.
(5) Cuantumul pensiei de serviciu cuvenit personalului militar prevăzut la art.28 alin.(5), care a activat în regii
autonome/societăți comerciale, existente sau nu la 1 ianuarie 2016, îi va fi actualizat salariul de funcție si
celelalte elemente salariale din cele 6 luni consecutive, identificate în documentele din arhivele instituțiilor de
resort, după data intrării în vigoare a Legii nr.223/2015 astfel:
a) actualizarea salariului de funcție se va efectua prin raportarea lui la salariul minim brut pe economie, iar
rezultatul obținut, coroborat cu salariul minim brut pe economie din ianuarie 2016, va fi salariul actualizat a1
funcției, înscris în baza de calcul necesară recalculării pensiei militare de stat;
b) sporurile, indemnizațiile și alte elemente salariale civile se actualizează prin raportarea procentelor de care a
beneficiat personalul militar detașat/mutat la salariul funcție actualizat, conform pct.„a”;
c)Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât l00%% din baza
de calcul prevăzută la  art.28.”
4. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art.30.- (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau alte
condiții, respectiv în grupa I și/sau a II-a de muncă, prevăzute la art.29 alin.(1) lit.b) și alin.(2), se acordă
militarilor, polițiștilor
și funcționarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puțin 20 de ani în condiții deosebite sau 15 ani
în condiții speciale sau alte condiții.
(2) În situația în care persoanele prevăzute la a1in.(1) au lucrat mai puțin de 20 de ani în condiții deosebite,
respectiv mai puțin de 15 ani în condiții speciale sau alte condiții, la procentul corespunzător activității
desUașurate în condiții normale se acordă un spor proporțional cu timpul efectiv lucrat în condiții deosebite,
speciale sau alte condiții, respectiv în grupa I și/sau a II-a de muncă, bară a depăși procentul prevăzut la art.29
a1in.(2).
5. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Cota de contribuție individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuție individuală de asigurări
sociale. Baza lunară de calcul a contribuției individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuția individuală la bugetul de
stat, suportată de personalul prevăzut la art.1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate
lunar.”
6. Articolul 33 se modifica si va avea mătorul cuprins:
Art. 33. – Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a) şi elevii
şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi
securitate naţională care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca
urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, survenite în timpul şi din cauza
activităţii în aceste instituţii.
7. Articolul 39 se modifica si va avea mătorul cuprins:
Art. 39. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte conform prevederilor art. 29 şi
30.



potenţial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b),
următoarele procente:
a) 2% pentru invaliditate de gradul I;
b) 1,5 % pentru invaliditate de gradul II;
c) 1,0% pentru invaliditate de gradul III.

(4) Numărul anilor potenţiali nu poate fi mai mare decât vechimea pe care persoana ar fi
putut să o realizeze de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei
standard de pensionare.
(5) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în condiţiile alin.(1), pentru cazurile prevăzute la
art. 38, va fi diminuat după cum urmează:
a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate;
b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate

8. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art. 40. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor
accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza
serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de
bază/salariul funcţiei de bază avută la (2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de
invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor art. 25 și 26.
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectivă se adaugă, pentru fiecare an
data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care
are dreptul.
9. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art. 55. – (1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în
activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a
unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite
în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român,
beneficiază de o pensie de urmaş egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţiei de bază
avut la data decesului. (2) În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul
susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită
potrivit prevederilor alin. (1). (3) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu
statut special în rezervă, aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), pot opta între pensia stabilită
potrivit prezentei legi şi pensia proprie din sistemul public de pensii.
10. Articolul 59  se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 59. – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata
medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial
mediu brut realizat.
(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul
calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare negativă, la
indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se păstrează
cuantumul pensiei aflat în plată.
(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul anului.



(6) Începând cu anul 2022, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100%
din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut,
realizate pe anul precedent.
(7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100%
din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

11. Articolul 60 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art.60 (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte
ori se  majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție, cu toate
sporurile aferente funcției actualizate la zi/salariul de funcție a1 militarilor, polițiștilor și
funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art.29, 30 și 108 și în funcție
de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de
serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție, inclusiv sporurilor aferente
funcției îndeplinite în 6 luni consecutive, din întreaga activitate, la cererea persoanelor ale
căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) în funcție de gradul militar/profesional deținut la data trecerii în rezervă/încetării
raporturilor de serviciu și media soldelor de funcție/salariilor de funcție cu toate sporurile
aferente funcției actualizate la zi deținute în cele 6 luni alese conform prevederilor art.28
pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.
(2) În situatia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptățite
nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de
funcție/salariilor de funcție din ultimele 6 luni de activitate.
(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art.59, cât și cele ale a1in.(1) se aplică
dispozițiile cele mai favorabile.”
(4) Procedura de actualizare prevazuta la alin.(1) se stabileste prin ordin comun al
conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale , ordinii publice si securitatii
nationale, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
12. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de
casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Decizia
prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se
respinge cererea de pensionare, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.
(3) Decizia casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii
13. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 70. – Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se
aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii sectoriale.
14. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 76. – (1) În sistemul pensiilor militare de stat, pot cumula pensia cu venituri provenite din
situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de
pensionari: a) pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu; b) nevăzătorii; c)
pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş,
încadraţi în gradul III de invaliditate; d) copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, prevăzuţi la
art. 48 lit. a) şi b). (2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula
pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit
legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.



15. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 88. – În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în
principal, următoarele atribuţii: a) asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor beneficiarilor
dispoziţiilor prezentei legi; b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de
stat prin decizii, conform prezentei legi; c) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor stabilite
în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în condiţiile legii; d)
aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este
parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme
similare în domeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale din alte ţări, în limita
competenţelor prevăzute de lege; e) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea
profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, în condiţiile legii; f) asigură
introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de
evidenţă; g) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt
parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi; h) asigură exportul în străinătate al
prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu; i) asigură evidenţa personalului
prevăzut la art. 3 lit. a) –c), pentru contribuţiile individuale la bugetul de stat; j) îndeplinesc
orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale
16. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 92. – Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: a) nerespectarea metodologiei şi a
criteriilor de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă; b) nerespectarea
prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat; c)
nerespectarea prevederilor art. 79 privind obligaţia comunicării casei de pensii sectorială a
modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei; d) nerespectarea
obligaţiei de a elibera la cerere actele prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii
necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.
17. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 94. – Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la art. 93 se fac de către organele de control ale caselor de pensii sectoriale.
18. Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
Art. 108 . – (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special
care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală
la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în
condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani. 39
(2) pensia suplimentara nu se supune limitarilor alin.(1) , lit.a) si se plateste separat de
pensia militara de stat, indiferent de cuantumul
acesteia din urma
(2) Sporul pentru pensia suplimentara si/sau contributia individuala la bugetul de stat se
plateste separat fata de pensia militara de stat indiferent de cuantumul acesteia din urma
19. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.109 (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.



165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite
în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu
modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în
înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu
vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în
termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor
gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei
legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24
de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor si se acorda in termen de cel
mult 24 de luni de la data inregistrarii cererii la casa de  prevazutapensii sectoriala
competenta
(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele
realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se
valorifică în sistemul public de pensii.
(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin ordinul
prevăzut la art. 60 alin. (4).
(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform
prevederilor alin.(3) – (5) precum si cele realizate ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi
se valorifica in sistemul public de pensii
(7) Procedura de recalculare prevazuta in actualul articol se stabileste prin
ordinul prevazut la art.60 alin.(4)
20. Articolul 110 se va modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 110. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite
în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se recalculează potrivit
40 prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de
pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de
maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin.
(1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul
public de pensii.
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu luna
următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se plătesc începând cu luna următoare celei
în care se împlineşte termenul prevăzut la alin. (2).
(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror
drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr.
263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în
condiţiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcţie de ultimul loc de muncă din
care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.
(6) Pensiile militare de stat se pot cumula cu orice alte pensii sau indemnizatii.



(7) Militarii,politistii si politistii de penitenciare care au contribuit la sistemul public de pensii
dupa trecerea in rezerva/retrragere si ale caror stagii de cotizare pentru aceste perioade au
fost valorificate la casele de pensii sectoriale, conform legii privind sistemul unitar de pensii
publice, in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare, la cerere, pot opta pentru
aceasta perioada, pentru transferul punctajelor medii anuale si a vechimii acumulate pana la
data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public la casele de pensii teritoriale.
(8) Incepand cu data de 01.07.2022 pensiile militare de stat aflate in plata la 30.06.2022 se
recalculeaza, din oficiu, potrivit prevederilor legale privind salarizarea militarilor, politistilor,
politistilor de penitenciare, aplicabile la data de 30.06.2022 , in conditii identice / echivalente
de functie si grad militar/profesional, in activitate, conform veniturilor brute impozabile de
militarii/politistii/politistii de penitenciare, cu valorificarea vechimii valorificate prin ultima
decizie de pensie
(9) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul persoanelor de la
alin.(5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la
alin.(2).
(7) În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea
termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc
începând cu luna următoare depunerii cererii.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi alin. (5) se stabileşte prin ordinul
prevăzut la art. 60 alin. (4).
21. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 111. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit
prevederilor art. 109 şi 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată
cuantumul avantajos
22. Articolul 122, se modifica si va acea cu următorul cuprins:
Art. 122. –(1) În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele
cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza
prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare
„(2) De aceste prevederi beneficiază și pensionarii militari aflați în plată la data intrării în
vigoare a prezentei legi.”
23. La articolul 124, după litera e), se introduc o trei noi litere, 1it.f), g) și  h), cu următorul
cuprins:
„f) art.40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicata în Monitorul Oficial a1 României,
Partea I, nr.923 din 11 decembrie 2015;
g) art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.648 din 7 august 2017;
h) art.41 si art.84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor
masuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1116 din 29 decembrie 2018.”
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