
AMENDAMENTE  

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare  (L40/2019) 

Nr.  

Crt. 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, 

cu modificările şi completările ulterioare 
Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.223 

din 24 iulie 2015 privind pensiile 

militare de stat, (L40/2019) 

Amendamente propuse Motivaţie 

1 Art. 15 Pensia de serviciu poate fi: 

a) pentru limită de vârstă; 

b) anticipată; 

c) anticipată parţială. 

La articolul 15, alineatul c) se elimină: 

Art. 15 

Pensia de serviciu poate fi: 

a) pentru limită de vârstă; 

b) anticipată. 

Art. 15 nemodificat faţă de forma 

legislativă din Legea nr. 223/2015 

 

2 (1) Art. 16 Au dreptul la pensie de 

serviciu pentru limită de vârstă militarii, 

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 

special, în activitate, care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) au împlinit vârsta standard de 

pensionare pentru limită de vârstă; 

b) au o vechime efectivă de cel puţin 25 de 

ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă 

vechimea în serviciu. 

(2) Vârsta standard de pensionare 

pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) 

lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei 

vârste se realizează prin creşterea vârstelor 

standard de pensionare, conform eşalonării 

prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta lege. 

 

Articolul 16 se modifică si va avea 

următorul cuprins: „Art. 16 

(1) Au dreptul la pensie de serviciu 

pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii 

şi funcţionarii publici cu statut special, în 

activitate, care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) au împlinit vârsta standard de 

pensionare pentru limită de vârstă; 

b) au o vechime efectivă de cel puţin 25 

de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă 

vechimea în serviciu. 

(2) Vârsta standard de pensionare 

pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. 

(1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea 

acestei vârste se realizează prin creşterea 

vârstelor standard de pensionare, conform 

eşalonării prevăzute în anexa care face 

 

Art. 16 alin. (1) şi (2) nemodificate faţă 

de forma legislativă din Legea nr. 

223/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



parte integrantă din prezenta lege. 

(3) Militarii şi poliţiştii care au împlinit 

vârsta standard de pensionare pentru 

limită de vârstă pot fi menţinuţi în 

activitate, la cerere, după împlinirea 

vârstei standard de pensionare, dacă 

starea de sănătate le permite rezolvarea în 

bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, 

pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani, 

urmând ca pentru fiecare an să primească 

un spor 

 

(3)Militarii, poliţiştii şi funcţionarii 

publici cu statut special, în activitate, 

care au împlinit vârsta de pensionare  

pentru limită de vârstă prevăzută de 

prezenta lege și îndeplinesc condițiile 

de la alin. (2) lit. b), după împlinirea 

acestei vârste, fără a depăși vârsta 

standard de pensionare, dacă starea 

de sănătate le permite rezolvarea în 

bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, 

urmează ca pentru fiecare 12 luni să 

primească, la stabilirea drepturilor de 

pensie, un spor de 2% atât la media 

salariilor/soldelor lunare brute 

realizate la funcția de bază, cât și la 

media salariilor/soldelor lunare nete 

realizate la funcția de bază. 

 

MOTIVAȚIE: Înlocuirea sintagmei 

vârsta standard de pensionare cu 

vârsta de pensionare pentru limită de 

vârstă oferă posibilitatea subiecților de 

drept să poată opta pentru menținerea 

în activitate și pentru beneficiul salarial 

aferent după împlinirea vârstei de 47 

ani. Sintagma vârsta de pensionare 

pentru limită de vârstă prevăzută de 

prezenta lege presupune aplicarea art. 

16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, 

coroborat cu art. 21 alin. (1) din 

aceeași lege (reducerea vârstei standard 

de pensionare) . 

Menținerea sintagmei vârsta standard 

de pensionare oferă posibilitatea optării 

pentru menținerea în activitate doar 

după 60 de ani, îndeplinirea atribuțiilor 

fiind afectată de vârstă și astfel norma 

juridică devenind inaplicabilă 



(potestativă). 

Introducerea sintagmei 12 luni în locul 

an este de natură a înlătura 

interpretarea conform căreia unitatea 

de măsură an se calculează de la 1 

ianuarie la 31 decembrie, în contextul 

în care momentul împlinirii vârstei 

prevăzute de Legea nr. 223/2015 cerut 

de forma propunerii legislative nu 

coincide cu data de 1 ianuarie. 

Introducerea sintagmei la stabilirea 

drepturilor de pensie este de natură a 

crea condiţii motivaţionale pentru ca 

militarii, poliţiştii şi funcţionarii 

publici cu statut special să-şi manifeste 

voinţa de a beneficia de această normă 

juridică. Pe parcursul perioadei în care 

aceştia îşi continuă activitatea 

salarizarea se stabileşte potrivit 

cadrului normativ care reglementează 

acest domeniu. 

Aplicarea sporului de 2% la atât la 

media salariilor/soldelor lunare brute 

realizate la funcția de bază, cât și la 

media salariilor/soldelor lunare nete 

realizate la funcția de bază crează 

beneficii doar la evidențierea bazei de 

calcul pentru stabilirea pensiei militare 

de stat. 

 

 

3. Art. 21 (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii 
publici cu statut special care, la data trecerii 
în rezervă/retragere sau încetării 
raporturilor de serviciu, îndeplinesc 
condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 
alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de 
serviciu pentru limită de vârstă cu 

La articolul 21, litera b) a alineatului (1) si 
alineatul (2) se modifică si vor avea 
următorul cuprins: Art. 21 

Nemodificat 

     

 

Art. 21 nemodificat  faţă de forma 
legislativă din Legea nr. 223/2015 

 

 



reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. 
(2), astfel: 
    a) pentru activitate realizată în condiţii de 
muncă deosebite: 
 
┌────────────────────┬─────────────────┐ 

│                    │Reducerea vârstei│ 

│Vechime realizată în│prevăzute        │ 

│condiţii            │la art. 16 alin. │ 

│deosebite şi/sau în │(2):             │ 

│grupa               │                 │ 

│a II-a de muncă (ani├───────┬─────────┤ 

│împliniţi)          │Ani    │Luni     │ 

│                    │       │         │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│6                   │1      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│8                   │1      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│10                  │2      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│12                  │2      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│14                  │3      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│16                  │3      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│18                  │4      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│20                  │4      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│22                  │5      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│24                  │5      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│26                  │6      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│28                  │6      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│30                  │7      │-        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│32                  │7      │6        │ 

├────────────────────┼───────┼─────────┤ 

│35                  │8      │-        │ 

└────────────────────┴───────┴─────────┘ 

    b) pentru activitate realizată în condiţii de 

muncă speciale şi alte condiţii: 
┌───────────────────┬──────────────────┐ 

│Vechime realizată  │Reducerea vârstei │ 

│în condiţii        │prevăzute         │ 

│speciale şi alte   │la art. 16 alin.  │ 

│condiţii şi/       │(2):              │ 

│sau în grupa I de  │                  │ 

│muncă              ├───────┬──────────┤ 

│(ani împliniţi)    │Ani    │Luni      │ 

│                   │       │          │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pentru activitate realizată în condiţii de 

muncă speciale şi alte condiţii: 
┌───────────────────┬──────────────────┐ 

│Vechime realizată  │Reducerea vârstei │ 

│în condiţii        │prevăzute         │ 

│speciale şi alte   │la art. 16 alin.  │ 

│condiţii şi/       │(2):              │ 

│sau în grupa I de  │                  │ 

│muncă              ├───────┬──────────┤ 

│(ani împliniţi)    │Ani    │Luni      │ 

│                   │       │          │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

 

 

 

 

 

 

 



│2                  │1      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│3                  │1      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│4                  │2      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│5                  │2      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│6                  │3      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│7                  │3      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│8                  │4      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│9                  │4      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│10                 │5      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│11                 │5      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│12                 │6      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│13                 │6      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│14                 │7      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│15                 │7      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│16                 │8      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│17                 │8      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│18                 │9      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│19                 │9      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│20                 │10     │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│21                 │10     │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│22                 │11     │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│23                 │11     │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│24                 │12     │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│25                 │12     │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│26 de ani şi peste │13     │-         │ 

└───────────────────┴───────┴──────────┘ 

(2) Reducerea vârstei standard de 

pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte 

condiţii stabilite prin acte normative, nu 

poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, 

vârsta standard de pensionare nu poate fi 

mai mică de 45 de ani. 

 

│2                  │1      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│3                  │1      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│4                  │2      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│5                  │2      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│6                  │3      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│7                  │3      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│8                  │4      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│9                  │4      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│10                 │5      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│11                 │5      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│12                 │6      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│13                 │6      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│14                 │7      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│15                 │7      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│16                 │8      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│17                 │8      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│18                 │9      │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│19                 │9      │6         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

│20 de ani şi peste │10     │-         │ 

├───────────────────┼───────┼──────────┤ 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Reducerea vârstei standard de 

pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte 

condiţii stabilite prin acte normative, nu 

poate fi mai mare de 10 ani. Prin reducere, 

vârsta standard de pensionare nu poate fi 

mai mică de 50 de ani. 

 



  

4. ART. 59 

    (1) Cuantumul pensiilor militare de stat 

aflate în plată la 31 decembrie a anului 

anterior se indexează, din oficiu, începând 

cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată 

medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, 

cunoscut la această dată şi comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică. 

    (2) Cuantumul pensiilor militare de stat 

nu se indexează dacă rata medie anuală a 

inflaţiei menţionată la alin. (1) înregistrează 

valori negative. 

 

 

 După art. 59 se introduce art. 591 cu 

următorul conţinut: (1) Cuantumul 

pensiilor militare de stat se 

actualizează, din oficiu, în funcție de 

gradul militar/profesional deținut la 

data trecerii în rezervă/încetării 

raporturilor de serviciu ori de câte ori 

se majorează solda de grad/salariul 

gradului profesional al militarilor, 

polițiștilor și funcționarilor publici cu 

statut special, potrivit bazei de calcul 

al pensiei prevăzute la art. 28, în 

procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 

şi în funcţie de vechimea valorificată 

prin ultima decizie de pensie.(2) În 

anul în care pot fi aplicate atât 

prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. 

(1), se aplică dispoziţiile cele mai 

favorabile. 

MOTIVAȚIE:  

Menținerea prevederilor în legătură cu 

indexarea pensiilor militare de stat este 

de natură a oferi o protecție a 

beneficiarilor Legii nr. 223/2015 în 

raport de creșterea mediei anuale a 

inflației, în condițiile în care 

operațiunea de actualizare nu are loc 

(nu crește solda de grad/salariul 

gradului profesional). 

Excluderea posibilității actualizării ori 

de câte ori se majorează solda/salariul 

de funcție este motivată de faptul că 

pentru fiecare beneficiar al Legii nr. 

223/2015 aflat în plată trebuie întocmit 

și transmis, de unitatea din care a trecut 

în rezervă sau și-a încetat raporturile de 

 



serviciu, o situație din care să rezulte 

aplicarea acestei majorări. Această 

operațiune echivalează cu o operațiune 

de recalculare a pensiilor militare de 

stat , sens în care ar dura aceeași 

perioadă de timp (2 ani și 6 luni) 

pentru fiecare actualizare. 

Totodată, această propunere este în 

accord cu avizul cu amendamente al 

Comisie pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională a Camerei 

Deputaților asupra proiectului Legii 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 114/2018 

(Plx.93/2019). 

Reglementarea alternativei de aplicare 

a indexării sau actualizării în același an 

are în vedere că protecția oferită 

drepturilor de pensie militară de stat 

este singulară și ce mai avantajoasă. 

 

5.   Având în vedere propunerea de 

completare a art. 16 cu alin. (3) din 

Legea nr. 223/2015, se impune și 

următoarele modificări:  

1. Introducerea la art. 30 a alin. (2) cu 

următorul conținut: În cazul menținerii 

în activitate a militarilor, polițiștilor și 

funcționarilor publici cu statut special 

potrivit art. 16 alin. (3), la calculul 

sporului de 2% nu se aplică prevederile 

alin. (1).  

2. Introducerea la art. 60 a alin. (31) cu 

următorul conținut: 

Dacă în urma aplicării sporului 

prevăzut la art. 16 alin. (3) rezultă un 

cuantum al pensiei nete mai mare decât 

media soldelor/salariilor lunare nete 

corespunzătoare soldelor/salariilor 

 



lunare brute cuprinse în baza de calcul 

al pensiei, se acordă acest cuantum 

rezultat, fără a depăşi suma rezultată 

din aplicarea sporului prevăzut la art. 

16 alin. (3), asupra mediei 

soldelor/salariilor lunare nete în cauză. 

MOTIVAȚIE: Lipsa unor asemenea 

modificări legislative are ca finalitate 

neaplicabilitatea beneficiului sporului 

de 2% reglementat de art. 16 alin. (3) 

din propunere. În aceste împrejurări 

această normă juridică devine una pur 

potestativă. 

 

 


