
EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE pentru modificarea §i completarea articolului 28 al Legii nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat

1. DESCRIEREASITUAXIEI ACTUATE

in conformitate cu Legea 223/2015, sistemul pensiilor militare de stat are la baza 
urmatoarele principii: principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza §i garanteaza 
sistemul de pensii militare de stat bazat pe acelea§i norme de drept pentru to^i participan^ii la 
acesta §i principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii 
militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoanele aflate m aceea^i situa^ie 
juridica in ceea ce prive§te drepturile §i obligatiile prevazute de lege.
Aceste principii generale au caracter director, legiuitorul fiind obligat sa edicteze normele de 
drept pentru a respecta principiile, lucru care nu se intampla in varianta actuala a Legii 
223/2015.

Astfel, consideram ca actualul cadru legal, prin excluderea primelor §i a premiilor din baza de 
calcul a pensiilor militare de stat, creeaza o situa^ie injusta §i discriminatorie, in primul rand 
deoarece nu este conforma cu principiile care stau la baza sistemului militar de pensii de stat 
§i in al doilea rand deoarece contravine principiului drepturilor castigate.
Acest principiu este o creatie doctrinara cu rol protector al drepturilor libertatilor 
individuate, constituind principala bariera contra abuzurilor §i arbitrariului legiuitorului.

Sumele specifice personalului operativ din Armata Romaniei au fost incluse in baza de calcul 
a pensiei militare de stat prin toate legile pensiilor, astfel:

Legea nr.l64 din 07.04.2001 privind pensiile militare de stat, coroborata cu Legea 138 din 

20.07.1999 (actualizata) privind salarizarea §i alte drepturi ale personalului militar din 
institu|iile publice de aparare nationala, ordine publica §i siguranja na^ionala, precum §i 
acordarea xmor drepturi salariale personalului civil din aceste institupi, care prevedea la:

Art. 21 Pentru condifiile de muncd speciale in care i§i desfd^oara activitatea eforturile 
depuse pentru exploatarea conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviafia 
militard §i para§uti§tii militari beneficiazd §i de alte drepturi hdne§ti, sub forma de prime, 
prevazute in Anexa nr. 3.

ANEXA

Primele care se acordd personalului aeronautic din aviafia militard:
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A. Prima de clasificare;
B. Prima orard de zbor;
C. Prima de para§utare;
D. Prima speciald pentru incercarea, recepfia §i veriflcarea in zbor a tehnicii aeronautice;

De prime specifice activita^lor operative beneficiaza §i para§uti§tii, personalul de dirijare al 
aeronavelor, inginerii mai§trii militari implica^i in exploatarea §i repararea aeronavelor, 
marinarii ambarca^i §i scafandrii de lupta.

In Anexa 3 a Legii 138/1998, la flecare categorie de personal din cele mentionate este 
specificat faptul ca primele se iau in calcul la stabilirea pensiei militare de stat §i a pensiei 
suplimentare.

H.G. 735/2010 privind recalcularea pensiilor militare de stat include in calculul pensiei toate 
veniturile de natura salariala, inclusiv primele §i premiile.

De asemenea, Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice include in calculul 
pensiei toate veniturile de natura salariala, inclusiv primele §i premiile.

Pentru to^i cetafenii Romaniei, conform legislaliei actuale, in baza de calcul a pensiei sunt 
incluse toate veniturile de natura salariala, inclusiv primele §i premiile.

in toate fortele militare modeme, activita^ile cu grad ridicat de rise sunt retribuite sub diferite 
forme, sumele respective intrand in soldele lunare, iar pensia se calculeaza din media celor 
mai avantajoase, care includ aceste bonusuri. De exemplu, pilo^ii americani cu o vechime de 
peste 14 ani primesc limar un bonus la solda de 1000 $, numit Aviation Career Incentive Pay 
(ACIP), care intra in baza de calcul a pensiei.

Exceptia o constituie art. 40 din OUG 57 /2015 care modifica art. 28 din Legea 223/2015 §i 
care la litera e) prevede ca in baza de calcul la stabilirea pensiei militare de stat nu se includ 
primele premiile, munca militarilor operativi fiind retribuita lunar, conform Legii-cadru 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice §i prin prime specifice 
activitalilor executate, prime care intra in solda lunara bruta, care se impoziteaza conform 
legii §i din care se plate§te contributie individuals de asigurari sociale in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare.

In consecinla, se constata ca art. 40 al OUG 57/2015 pet. 4 lit. e) contravine prevederilor 
legisla^iei in vigoare, referitoare la contribulia pentru asigurari sociale.

Mai mult, Legea 227/2015 privind Codul fiscal precizeaza foarte clar faptul ca baza lunara de 
calcul a contribuliei individual o reprezinta solda lunara bruta, ceea ce include primele §i 
premiile din care se platesc contributii de asigurari sociale pentru pensie, prevedere care vine 
in contradictie cu art. 28 din Legea 223/2015, articol modificat prin OUG 57/2015.
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Chiar daca pensionarii militari aflati in plata n-au contribuit efectiv pentru pensia militara, au 
platit impozit chiar de 40% din solde precum §i contributia pentru pensia suplimentara de 
5%, convin§i fiind ca la varsta pensionmi vor primi pensii calculate din intreaga solda, cum 
s-a procedat pana atunci conform legisla^iei in vigoare.

Prin scoaterea primelor din baza de calcul a pensiei militare, personalul luptator/operativ a 
fost prejudiciat de o importanta componenta a soldei care ar fi trebuit sa stea la baza 
calculului pensiilor militare de stat.

in contextul legislativ introdus de OUG 57/2015, in special prin art. 40, alin. (4), lit. e), care 

nu include primele §i premiile in baza de calcul a pensiei militare, se ajunge la diminuarea 
pensiilor personalului luptator/operativ, atat a celor afla|i in activitate cat §i a celor 
pensionati, cu implica|ii negative pentru starea morala a structurilor militare - persoane care 
§i“au sacrificat drepturi §i liberta|i civile pentru a face parte din structurile de aparare §i 
securitate nationala.

Aceste prime sunt singurele venituri de natura salariala ale unor ceta^eni, impozitate, pentru 
care s-au platit §i se platesc CAS §i CASS, dar neincluse in baza de calcul a pensiei militare 
de stat.

Categoria de venituri salariale excluse din baza de calcul a pensiei militare de art. 40 alin. (4) 
lit. e) din OUG 57/2015, primele §i premiile, au fost “strecurate” printre alte 15 categorii de 
venituri, care nu au fost niciodata venituri de natura salariala §i din care nimeni nu se a§tepta 
sa-i fie calculata pensia.

Prin aceasta modificare s-a dorit pastrarea unei situa^ii de fapt in care au fost acordate sporuri 
din solde sau din salariul func|iei de baza, §i aici ne referim la sporurile pentru lucrari de 
exceptie in cuantum de 50% din solda de baza §i sporul pentru asanare in cuantum de 25%. 
Beneficiarii acestor sporuri au fost fimc|ionarii public! cu fiinc|ii de conducere §i nu militarii 
operativi sau cei pensionati.

Primele specifice activitatilor militare menite pentru activitati ce necesita expertiza §i un mare 
consum fizic §i psihic, precum §i riscuri deosebite, se acorda militarilor operativi pe toata 
perioada incadrarii lor in functii de luptator, dar numai c^d executa astfel de misiimi de 
lupta.

Motivatia functionarilor militari de la cele mai inalte e§aloane pentru a elimina primele 
specifice luptatorilor din baza de calcul a pensiei a fost ca aceste prime nu au caracter 
permanent. Primele specifice misiunilor de lupta au acela^i caracter de permanenfa ca 
soldele: daca un militar lipse§te de la serviciu nu prime§te solda aferenta zilei respective, la 
fel §i daca acesta nu executa misiuni de lupta intr-o anumita perioada, nu prime§te prima 
corespunzatoare.
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In legislatia actuala privind pensiile militare de stat sunt prevazute o mullime de sporuri 
incluse in solda/salariul militarilor/poliIi§tilor, care intra §i in baza de calcul a pensiei 
militare. Acestea se acorda prin dispozi^ia comandantilor sau a §efilor §i de multe ori in 
sistem clientelar.

Astfel, se acorda inainte de stabilirea bazei de calcul a pensiei unele sporuri ca: spor de 
fidelitate, spor de confidentialitate, spor de pericol deosebit, spor de antena, salariu de merit, 
culminand cu spor pentru lucrm de excepfie (care reprezinta 50% din solda/salariul de baza), 
pe criterii subiective, iar acestea, pe langa alte sporuri, intra in baza de calcul a pensiei.

Este anormal ca spomrile primite temporar, (uneori pe 6 luni din activitate), in mod 
clientelar, sa intre in baza de calcul a pensiei militare, iar primele specifice activitatilor 
operative sau misiunilor de lupta, primite pe parcursul a zeci de ani de activitate, sa fie 

eliminate din baza de calcul a pensiei militare.

2. SCOPUL URMArIT DE PROPUNEREA LEGISLATIVA SCHIMBArI 

PRECONIZATE

Avand in vedere totalitatea considerentelor expuse mai sus, precum §i legislatia incidents la 
care am facut referire, consideram necesara initierea demersurilor legale pentru 
eliminarea literei (e) de la alin. (1) al art. 28 din Legea 223/2015. Astfel, personalul militar, 
politi§tii §i functionarii public! cu statut special, ar beneficia de o pensie corect calculate in 
raport de gradul, fimctia, specificul, riscul §i complexitatea activitatii pe care o desfa§oara, 
respect^du-se principiul recuno§tintei fafa de loialitatea §i privatiunile suferite de aceasta 

categorie de militari (art. 2, lit. f) din Legea 223/2015).

Totodata, prin adoptarea acestei propuneri legislative, personalul militar, politi§tii §i 
functionarii cu statut special ar beneficia de o pensie rezultata dintr-o baza de calcul corecta 
corelata cu: Legea 153/2017 Lege-cadru de salarizare a personalului pMt din fonduri publice 

§i Art. 31, alin. (1) din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Pensiile militare de stat recalculate in urma eliminmi paragrafului literei e), alin. (1) al art. 28 
din Legea 223/2015, vor fi corect stabilite, eliminandu-se discriminarile flagrante la care a 
fost supus elementul operativ al structurilor militare, §i vor fi in limita contributiei 
individuale de asigurm sociale, eliminandu-se inechitatile din prezent.
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De asemenea, in textul legii, propunem introducerea a trei alineate care reglementeaza 
termenele §i conditiile in care se va face recalcularea pensiei in urma abrog^i literei e) de la 
art. 28, alin. (1).

3. IMPACTUL BUGETAR

In ceea ce prive§te dimensiimea bugetara, este important de menfionat faptul ca prin 
introducerea primelor §i premiilor in baza de calcul a pensiei militare, efectul asupra 
bugetelor Ministerului Ap^arii Na^ionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman 
de Informatii §i Serviciului de Informa^ii Exteme va fi mic, deoarece actualmente pensiile 
celor in cauza, de§i au fost diminuate prin recalcularea pe Legea 223/2015 modificata prin 
art. 40 din OUG 57 din 09.12.2015, cuantumul favorabil, respectiv pensiile recalculate in 
baza Legii 119/2010 au ramas in plata, conform legii.

Date fiind argumentele prezentate, va solicit dezbaterea §i aprobarea prezentei propuneri 
legislative.

Initiator:

Deputat Nicu FAKCOI, USR
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