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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare 
de stat cu modificările şi completările ulterioare 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.556 din 27 iulie 2015 cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce tin nou alineat, alin.(2) 
Cu următorul cuprins: 

„(2) Perioadele de vechime pentru care persoanele prevăzute la art.3 
lit.a)-c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de 
pensii se iau în calcul la stabilirea pensiei militare doar la solicitarea pensionarului; 
aceste perioade se pot valorifica în sistemul public de pensii, atunci când prin 
limitările impuse de art.29 alin.(1) lit.b), acestea nu pot fi valorificate." 

2. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este 

stabilită ca 80% din veniturile brute, impozabile, in 6 luni consecutive, din 
perioada cea mai favorabilă din întreaga activitate, în calitate de militar/poliţist! 

funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de 
pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art.3 lit.a)-c)." 
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3. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(2'), cu următorul cuprins: 

„(2') De aceste prevederi beneficiază şi pensionarii militari aflaţi în plată 

la data intrării in vigoare a prezentei legi, baza de recalculare folosită pentru 
restabilirea pensiei militare de stat este a 80% din veniturile brute, impozabile din 
6 luni consecutive din perioada cea mai favorabilă din întreaga activitate, 
actualizate conform veniturilor brute ale militarilor în activitate, corespunzător 

pentru grad şi funcţii egale sau similare, la data intrării în vigoare a prezentei legi." 

4. La articolul 28, alineatele (4),(5),(6),(7) şi (8) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(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 drept la pensie, este cea prevăzută la alin.(1) şi (2). În 
situaţia în care baza de calcul stabilită potrivit alin.(3) este mai mică decât cea 
stabilită potrivit alin.(l), personalul aflat în misiune permanentă în străinătate poate 
opta pentru situaţia cea mai avantajoasă. 

(5) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 
special detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, pensia militară de stat se stabileşte potrivit prevederilor art.29. 
(6) Pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de 

demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare 

funcţiei exercitate. în cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei 
funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor 
lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din întreaga 
activitate ca militar/poliţist sau funcţionar public cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor. 
(7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut 

special, aflatlaflată în concediu f'2ră plată pentru a-şi urma soţia/soţul 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. 

(8) Bazade calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în 
care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru 
obţinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia 

de bază de către susţinător în 61uni consecutive din întreaga activitate în calitate de 
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militar/poliţistlfunclionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii 
drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş." 

5. La articolul 29 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„a) militarii, poliliştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime 

cumulată conform art.3 lit.f) de cel pulin 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;" 

6. La articolul 29 după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, 
alin.(4),(5) şi (6), cu următorul cuprins: 

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

(5) Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Meritul Militar" clasele a 
III-a, a II-a şi I, beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al 
cuantumului pensiei. Sporul nu intră în baza de calcul prevăzută la alin.(1), pentru 
pensia de serviciu fund plătită separat de aceasta. 

(6) Cuantumul pensiei de serviciu cuvenit personalului militar prevăzut 

la art.28 alin.(5), care a activat în regii autonome/societăli comerciale, existente sau 
nu la 1 ianuarie 2016, îi va fi actualizat salariul de funcţie si celelalte elemente 
salariale din cele 6 luni consecutive, identifcate în documentele din arhivele 
instituţiilor de resort, după data intrării în vigoare a Legii nr.223/2015 astfel: 

a) actualizarea salariului de funclie se va efectua prin raportarea lui 
la salariul minim brut pe economie, iar rezultatul obţinut, coroborat cu salariul 
minim brut pe economie din ianuarie 2016, va fi salariul actualizat al funcţiei, 

înscris în baza de calcul necesară recalculării pensiei militare de stat; 
b) sporurile, indemnizaliile şi alte elemente salariale civile se 

actualizează prin raportarea procentelor de care a beneficiat personalul militar 
detaşat/mutat la salariul funcjie actualizat, conform pct.,,a". 

7. Articolu130 se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art.30.- (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfaşurată 

în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de 
muncă, prevăzute la art.29 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), se acordă militarilor, poliţiştilor 

şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în 
condilii deosebite sau 15 ani în condilii speciale sau alte condilii. 
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(2) În situatia în care persoanele prevăzute la alin.(1) au 
lucrat mai putin de 20 de ani în conditii deosebite, respectiv mai putin de 15 ani în 
conditii speciale sau alte conditii, la procentul corespunzător activitătii desfăşurate 

în conditii normale se acordă un spor proportional cu timpul efectiv lucrat în 
conditii deosebite, speciale sau alte conditii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de 
muncă, f"ară a depăşi procentul prevăzut la art.29 alin.(2). 

(3) Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în conditiile 
prezentei legi nu poate fi mai mare decât 100%% din baza de calcul prevăzută la 
art.28." 

8. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Cota de contributie individuală la bugetul de stat este egală Cu cota 

de contributie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contributiei 
individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contributia 
individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va 
diminua soldele/salariile nete realizate lunar." 

9. La articolul 39, literele a), b) şi c) ale alineatului (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectivă se adaugă, 

pentru fiecare an potential, 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% pentru invaliditate de gradul III." 

10. La articolul 59 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din 

rata medie anuală a inflatiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului 

salarial mediu brut realizat." 

11. La articolul 59, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, 
alin.(3), care va avea următorul cuprins: 

„(3) Indicatorii prevăzuti la alin.(1) sunt cei definitivi, cunoscuti în anul 
curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de 
Statistică." 
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12. La articolul 60, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează on de câte on se 
majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funclie, cu 
toate sporurile aferente funcţiei actualizate la zi/salariul de funcjie al militarilor, 
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art.29, 
30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel: 

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în 
rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie, inclusiv sporurilor aferente funcţiei 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 funclie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în 
rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie cu toate sporurile aferente funcţiei actualizate la zi deţinute în cele 6 luni 
alese conform prevederilor art.28 pentru drepturile de pensie deschise în baza 
prezentei legi. 

(2) În situalia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, 

persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din 
oficiu, pe baza mediei soldelor de funclie/salariilor de funclie din ultimele 6 luni de 
activitate. 

(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art.59, cât şi cele ale 
alin.(1) se aplică dispoziliile cele mai favorabile." 

13. La articolul 60, alineatul (4) se abrogă. 

14. La articolul 108, după litera c), se introduce o nouă literă, lit.d), cu 
următorul cuprins: 

„d) Pensia suplimentară nu se supune limitărilor art.29 alin.(1) lit.a) şi se 
plăteşte separat de pensia de serviciu." 

15. La articolul 109 după alineatul (7), se introduc patru noi alienate, 
alineatele (8),(9), (10) şi (11), cu următorul cuprins: 

„(8) Prima actualizare prevăzută la art.60 alin.(1) lit.a) se realizează în 
termen de maximum 12 de luni de la data primei majorări a soldelor de 
grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcjie/salariilor de funcţie 

ale militarilor, poliliştilor şi funclionarilor publici cu statut special şi se aplică 

începând cu luna majorării acestor drepturi. 
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(9) 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, jar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în 

termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor. 

(10) 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. 
(11) Procedura de recalculare prevăzută la alin.(3) se stabileşte prin 

ordinul prevăzut la art.60 alin.(4)." 

16. La articolul 122, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, 

alin.(2), cu următorul cuprins: 
„(2) De aceste prevederi beneficiază şi pensionarii militari aflaţi în plată 

la data intrării în vigoare a prezentei legi." 

17. La articolul 124, după litera e), se introduc o trei noi litere, lit.f), g) şi 

h), cu următorul cuprins: 
„f) art.40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicata în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.923 din 11 decembrie 2015; 

g) abrogă art.VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 

privind modificarea şi 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. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor masuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal- 

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din 29 
decembrie 2018." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) ten a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


