Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
București, 23 iulie 2020
Nr. 4c-9/616

PLx 199/2020
PLx 221/2020

Către
Comisia pentru pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Domnului preşedinte Ion Mocioalcă

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege
privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare
de stat şi instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat – PLx
199/2020 și a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi
completările ulterioare – PLx 221/2020, trimise Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, pentru dezbatere în fond, cu adresele nr. PLx 199/2020 şi nr. PLx
221/2020 din 29.04.2020.
În raport de obiectul şi conţinutul lor, cele două proiecte de lege fac
parte din categoria legilor organice.
Prezentul raport preliminar a fost întocmit în conformitate cu
prevederile art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
PREȘEDINTE,

SECRETAR,

ADRIAN SOLOMON

VIOLETA RĂDUŢ
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
București, 23 iulie 2020
Nr. 4c-9/616

Plx 199/2020
Plx 221/2020

RAPORT PRELIMINAR
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri
în domeniul pensiilor militare de stat
(PLx 199/2020)
și asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi
completările ulterioare
(PL x 221/2019)

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate cu
dezbaterea pe fond a proiectului

de

Lege

privind

modificarea

şi

completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi
instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat - PLx
199/2020 și a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi
completările ulterioare - PLx 221/2020, transmise comisiilor cu adresele
nr.PLx 199/2020 şi nr.PLx 221/2020 din 29.04.2020.
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În conformitate cu art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cele două comisii au hotărât întocmirea unui singur raport, prin care
se propune respingerea proiectului de Lege cu nr.PLx 221/2020 și
adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege cu nr.PLx 199/2020.

La întocmirea prezentului raport preliminar, membrii Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială au avut în vedere:
-

avizele

favorabile

ale

Consiliului

Legislativ

(nr.986/6.12.2019

şi

nr.164/5.03.2020)
-

avizele favorabile ale Consiliului Economic şi Social (nr.6070/27.11.2019
şi nr.975/18.02.2020)

-

avizele

Comisiei

minorităţilor

pentru

naţionale

drepturile

omului,

(nr.4c-6/196/06.05

culte
-

şi

problemele
negativ

şi

nr.4c-6/211/06.05.2020 - favorabil)
-

avizele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
(nr.4c-20/194/05.05.2020 - negativ şi nr. 4c-20/222/12.05.2020 –
favorabil)

-

punctele de vedere ale Guvernului prezentate în cadrul dezbaterilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativele
legislative ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2)
teza a III-a din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 23 aprilie
2020.

Cele două proiecte de legi au ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.223/2015, intervenţiile legislative vizând includerea unor
dispoziţii cu privire la recalcularea tuturor pensiilor militare potrivit prevederilor
legale privind salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din cadrul administraţiei penitenciare, în condiţii identice/echivalente de
funcţie şi grad militar/profesional, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi
salariale.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au analizat, în şedinţa
din 22 iulie 2020, atât cele două iniţiative legislative, cât şi raportul preliminar
transmis de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
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naţională, respectiv observaţiile primite de la structurile asociative ale
militarilor şi poliţiştilor şi de ministerele de resort.
La şedinţă au participat toţi cei 24 de membri ai Comisiei.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
- dl Marius Bălu – Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale
- dl Tudor Polak – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
- dl Florin Bucur – șef birou, Ministerul Apărării Naționale
- dl Mircea Dogaru – preşedinte, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
din România
- dl Dumitru Coarnă - președinte, Sindicatul Național al Polițiștilor și
Personalului Contractual din România.
Prin obiectul de reglementare și conținutul lor, cele două proiecte de legi
fac parte din categoria legilor organice.
Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu
dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri), respingerea proiectului de
Lege cu nr. PLx 221/2020 și adoptarea cu amendamente a proiectului
de Lege cu nr.PLx 199/2020. Amendamentele, admise şi respinse, sunt
cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport preliminar.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

ADRIAN SOLOMON

VIOLETA RĂDUŢ

4

ANEXA NR.1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

1.
__

Titlul legii

Nemodificat

Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.223/2015
privind pensiile militare de stat şi
instituirea unor măsuri în
domeniul pensiilor militare de
stat
2.
__

Art.I. - Legea nr.223/2015 Nemodificat
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:
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

3.
Art.28. - (1) Baza de calcul folosită
pentru stabilirea pensiei militare de
stat este media soldelor/salariilor
lunare brute realizate la funcţia de
bază în 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de 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), în care nu se includ:

(...)

__

1. La articolul 28 alineatul Pentru
respectarea
(1), după litera o) se introduc normelor
de
tehnică
1
patru noi litere, literele o )- legislativă.
o4), cu următorul cuprins:
„o1) sporul de până la 30%,
calculat
la
solda
de
funcție/salariul
de
funcție
acordat în temeiul art.7 din
Legea
nr.56/2020
pentru
recunoașterea
meritelor
personalului medical participant
la acțiuni medicale împotriva
COVID-19;

Prevederea
este
necesară,
pentru
a
reglementa
regimul
aplicabil
acestor
beneficii
acordate
potrivit
legislaţii
ulterioare apariţiei Legii
nr.223/2015.

o2) stimulentul de risc în
cuantum de 2.500 lei acordat în
temeiul art.8 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri
europene,
ca
urmare
a
răspândirii
coronavirusului
COVID-19, pe perioada stării de
urgență, aprobată cu modificări
şi
completări
prin
Legea
nr.82/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
o3) stimulentele financiare lunare
acordate în temeiul art.193
6

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

alin.(61) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul
sănătății,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
o4) majorarea încasată, potrivit
legii, de personalul care nu a
beneficiat de zile libere acordate
părinţilor pentru supravegherea
copiilor, în situaţia închiderii
temporare
a
unităţilor
de
învăţământ.”
Autori: membrii comisiilor
4.
Art.55, alineat nou

__

2. La articolul 55, după
alineatul (11) se introduce un
nou alineat, alin.(12), cu
următorul cuprins:
„(12) De o pensie de urmaş egală
cu baza de calcul prevăzută la
art.28, dacă optează pentru
aceasta, pot beneficia şi urmaşii
militarilor,
politiştilor
ori
poliţiştilor de penitenciare, în
retragere.”
Autor: deputat Dumitru Lupescu

Având în vedere Decizia
CCR nr.47/2020 şi pentru
a elimina discriminările în
ceea ce priveşte acordarea
pensiei de urmaş.
Altfel se poate interpreta
ca
numai
urmaşii
militarilor, politiştilor ori
funcţionarilor publici cu
statut special în activitate
sau în rezervă beneficiază
de o pensie de urmaş, cu
excluderea
militarilor,
politiştilor ori funcţionarilor
publici cu statut special în
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

retragere,
ceea
ce
constituie o discriminare
faţă de toate celelalte
categorii de pensionari din
România şi o încălcare a
art. 47-49 şi 53 din lege.

5.
__

__

3. După articolul 59 se
introduce un nou articol,
articolul 591, cu
următorul
cuprins:
„Art.591. _ (1) După data aplicării
în integralitate a Legii-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
cuantumul pensiei militare de
stat se actualizează, din oficiu,
ori de câte ori se majorează
soldele de grad/salariile gradului
profesional şi/sau soldele de
funcţie ale militarilor/salariile de
funcţie
ale
poliţiştilor
şi
polițiștilor de penitenciare, în
procentele stabilite la art. 29, 30
şi 108, în funcţie de vechimea
valorificată prin ultima decizie de
pensie și potrivit bazei de calcul
utilizată la stabilirea/recalcularea
pensiei militare de stat.

Pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.
Prevederile
sunt
necesare
pentru
a
răspunde
scopului
propunerii
legislative,
dar
şi
pentru
aplicabilitatea corectă a
legii.
Această modalitate de
calcul al pensiei militare
de stat este menită să
diminueze discrepanțele
dintre
cuantumurile
pensiilor aflate în plată
pentru
categorii
de
pensionari
care
au
îndeplinit
funcții
similare.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

(2) Actualizarea prevăzută la
alin. (1) se efectuează
cu
aplicarea prevederilor art. 60
alin. (1) şi (31) și, după caz, a
prevederilor art. 1101 alin. (1).
(3) La determinarea cuantumului
pensiei
militare
de
stat
actualizate potrivit alin. (1) nu
se includ indexările prevăzute la
art. 59.
(4) Procedura de actualizare a
pensiilor prevăzută la alin. (1) se
stabilește prin ordin comun al
conducătorilor instituțiilor din
sistemul de apărare, ordine
publică și securitate națională.”
Autori: membrii comisiilor
6.
Art.60, alineat nou

__

4. La articolul 60, după
alineatul (3) se introduce un
nou
alineat
(31),
cu
următorul cuprins:
”(31) La cuantumul pensiei
militare de stat stabilit și indexat
potrivit alin.(1)-(3) se adaugă
dreptul prevăzut de legislaţia în
vigoare
pentru
pensionarii
militari
decoraţi
cu
ordinul

Introducerea
textului
este în măsură de a
clarifica modalitatea de
valorificare a dreptului
prevăzut
de
Legea
nr.80/1995
privind
statutul
cadrelor
militare, cu modificările
și
completările
ulterioare,
pentru
9

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
„Meritul Militar”
onorific similar.”

Motivare

sau

semnul ordinul „Meritul Militar”,
respectiv pentru semnul
onorific
„În
Serviciul
Autori: membrii comisiilor
Patriei”,
fapt
ce
conduce la eliminarea
unor
situații
discriminatorii
apărute
între două categorii de
beneficiari, și anume cei
care au în plată sporul
anterior menționat și cei
care nu pot beneficia de
cuantumul
acestuia
ținând cont de actuala
formă a art. 60 alin. (1).

7.
Art. 73. - În sistemul pensiilor
militare de stat, reluarea plăţii
pensiei se face, la cerere, după
cum urmează:
(…)
c) de la data începerii anului
şcolar, în situaţia în care
suspendarea plăţii pensiei s-a
făcut în temeiul prevederilor
art.72 alin.(1) lit. c);
(…)

5. La articolul 73, litera c) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„c) de la data suspendării, în
situaţia în care suspendarea
plăţii pensiei s-a făcut în temeiul
prevederilor art.72 alin.(1) lit.c)
și alin.(2), iar beneficiarul
face
dovada
continuării
studiilor;”
Autori: membrii comisiilor

Pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.
Se
reglementează
același
tratament
și
aceleași
drepturi
studenților și elevilor
beneficiari ai pensiilor
de
urmaș,
în
mod
similar
cu
principiul
instituit de legiuitor prin
dispozițiile
art.106
alin.(1) lit. d) din Legea
nr.127/2019.
În
10

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

practică, au existat mai
multe
interpretări
diferite care au dus la
litigii în instanță privind
dispozițiile articolului în
cauză.
8.
__

2. După articolul 110 se
introduc cinci noi articole,
art.1101-1105, cu următorul
cuprins:
„Art.1101 - (1) Începând cu data
de 01.10.2022 pensiile militare
de stat aflate în plată la data de
31.12.2021 se recalculează, din
oficiu, în raport cu vechimea
valorificată prin ultima decizie de
pensie. Recalcularea pensiilor
militare se realizează potrivit
prevederilor
legale
privind
salarizarea militarilor, poliţiştilor
şi funcţionarilor publici cu statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare,
aplicabile la data de 01.01.2022,
în condiţii identice/echivalente
de
funcţie
şi
grad
militar/profesional,
sporuri,
indemnizaţii şi alte drepturi
salariale
cu
excepţia
celor
variabile
specifice
militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici

6. După articolul 110 se introduc Pentru
respectarea
1
două noi articole, articolele 110 normelor
de
tehnică
legislativă.
şi 1102, cu următorul cuprins:
„Art. 1101 – (1) Începând cu
data de 1 decembrie 2020, în
situația în care cuantumul net
corespunzător drepturilor de
pensie cuvenite este mai mic
decât cuantumul net minim
determinat conform prevederilor
alin. (5) și (6), se acordă, din
oficiu, acest din urmă cuantum,
având regimul juridic al pensiei
militare de stat.

Pentru
înlăturarea
discriminărilor
majore
din sistemul pensiilor
militare
de
stat
referitoare la diferențele
mari de cuantumuri ale
pensiilor
pentru
beneficiarii care au ieșit
la pensie la intervale
diferite de timp, dar
care au deținut, ocupat
sau avut grade, funcții și
vechimi
egale,
prin
introducerea în cuprinsul
Legii nr. 223/2015, cu
modificările
și
completările ulterioare,
a unui cuantum brut/net
minim
raportat
la
prevederile actuale ale
legii-cadru
privind
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat
cu statut special din sistemul
administraţiei
penitenciare,
pentru care nu se găsesc
documente justificative de plată.
(2) Baza de calcul folosită pentru
recalcularea pensiei militare de
stat este media soldelor/salariilor
lunare brute aferente funcţiei
utilizate la recalcularea/stabilirea
drepturilor de pensie până la
data de 31.12.2021, actualizată
conform prevederilor legale care
reglementează
salarizarea
militarilor,
poliţiştilor
şi
funcţionarilor publici cu statut
special
din
sistemul
administraţiei penitenciare la
data de 01.01.2022, în care nu
se includ, în mod corespunzător
elementele prevăzute la art.28
alin.(1) lit.a)-p).

(3)

Recalcularea

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

salarizarea personalului
plătit
din
fonduri
publice,
care
are
regimul juridic al pensiei
militare de stat, cu
de
la
1
(2)
Cuantumul
brut
minim aplicare
reprezintă nivelul minim al decembrie 2020.
pensiei militare cuvenite unui
militar, polițist și polițist de
penitenciare, raportat la nivelul
funcției îndeplinite în perioada
aleasă
pentru
stabilirea/recalcularea
pensiei
militare de stat, echivalat cu
coeficienţii corespunzători din
legislația în vigoare și determinat
utilizând salariul de bază minim
brut pe țară garantat în plată și
procentul de 7,5% reprezentând
majorarea
soldei
de
funcţie/salariului
de
funcţie
pentru realizarea prerogativelor
constituţionale
de
apărare,
ordine publică şi securitate
naţională,
gradul/gradul
profesional deținut și gradația
avută în perioada aleasă pentru
stabilirea/recalcularea
pensiei
militare de stat, solda/salariul de
comandă, după caz.

pensiilor (3)

Cuantumul

brut

minim
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

prevăzută la alin.(l) se realizează determinat
potrivit
alin.(2)
până la data de 31.12.2024.
corespunde realizării de către
beneficiar a unei vechimi în
serviciu definită potrivit art. 3 lit.
e), de cel puțin 25 de ani.
(4) Articolul 60 se aplică
corespunzător
recalculării
pensiilor
militare
de
stat
prevăzute la alin.(1). Dacă în
urma recalculării potrivit alin.(1)
rezultă un cuantum al pensiei
nete mai mare decât media
soldelor/ salariilor lunare nete
corespunzătoare
soldelor/
salariilor lunare brute cuprinse în
baza de calcul a pensiei, se
acordă acest cuantum rezultat,
fără a depăşi suma rezultată din
aplicarea unei corecţii de 1,20
asupra mediei soldelor/salariilor
lunare nete în cauză, după
aplicarea
corespunzătoare
a
prevederilor art.60 alin.(2) şi (3)
din lege.

(4) Pentru militarii, polițiștii și
polițiștii de penitenciare care au
realizat o vechime în serviciu
mai mică de 25 de ani,
cuantumul
brut
minim
se
determină
proporțional
cu
numărul anilor de vechime în
serviciu,
cu
aplicarea
corespunzătoare a prevederilor
art. 25 alin. (3).

(5) Procedura de recalculare
prevăzută la alin.(1) şi termenul
de emitere a deciziei se stabilesc
prin ordin comun al instituţiilor
din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.

(5) Cuantumul net minim se
determină prin deducerea din
cuantumul brut minim, stabilit
conform
alin.
(2)–(4),
a
contribuției individuale la bugetul
de stat, contribuției individuale
13

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

la bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și impozitului pe venit,
potrivit legislației în vigoare.
(6) Procedura de calcul al
cuantumului minim, brut şi net,
prevăzute la alin.(2)-(5), și
termenul de emitere a deciziei
de
acordare
a
acestor
cuantumuri se stabilesc prin
ordin comun al conducătorilor
instituțiilor din sistemul de
apărare,
ordine
publică
și
securitate națională.”
Autori: membrii comisiilor
9.
Art.1102 - (1) începând cu data
de 01.01.2020, la cuantumul
brut al pensiei militare de stat
cuvenite sau aflate în plată până
la
31.12.2019,
pentru
persoanele ale căror drepturi de
pensie au fost deschise până Ia
data de 14.09.2017, se aplică, o
singură dată, un indice de
corecţie, astfel:
a) pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost
deschise până la data de
31.12.1994 se aplică un indice

Art. 1102 - (1) Începând cu data
aplicării în integralitate a Legiicadru
nr.153/2017,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, pensiile militare de
stat cuvenite sau aflate în plată,
se recalculează, din oficiu, în
raport cu vechimea valorificată
prin ultima decizie de pensie.
Recalcularea pensiilor militare se
realizează raportat la prevederile
legale
privind
salarizarea
militarilor,
polițiștilor
și
polițiștilor
de
penitenciare,

Crearea cadrului legal
astfel
încât,
după
încheierea
etapei
de
eliminare
a
discriminărilor, să se
procedeze la recalculare
în termen de 24 de luni
de la data de intrare în
vigoare a legii.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

de corecţie de 1,30;
b) pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost
deschise
în
perioada
01.01.1995-31.12.1999 se aplică
un indice de corecţie de 1,25;
c) pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost
deschise
în
perioada
01.01.2000-31.12.2004 se aplică
un indice de corecţie de 1,35;
d) pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost
deschise
în
perioada
01.01.2005-31.12.2009 se aplică
un indice de corecţie de 1,15;
e) pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost
deschise
în
perioada
01.01.2010-14.09.2017 se aplică
un indice de corecţie de 1,00.

aplicabile la data respectivă, în
condiții identice/echivalente de
funcție
și
grad
militar/
profesional, ţinând cont de
sporurile, indemnizațiile și alte
drepturi salariale realizate.

(2)
Aplicarea
indicelui
de
corecţie nu constituie modificare
a drepturilor de pensie în
accepţiunea art.74 din lege

(2) Baza de calcul folosită pentru
recalcularea pensiei militare de
stat potrivit alin. (1) este media
soldelor/salariilor lunare brute
aferente funcțiilor utilizată la
stabilirea,
recalcularea sau
actualizarea
drepturilor
de
pensie până la data aplicării în
integralitate
a
Legii-cadru
nr.153/2017, cu modificările şi

Motivare

15

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

completările
ulterioare,
actualizată conform prevederilor
legale
care
reglementează
salarizarea militarilor, polițiștilor
și polițiștilor de penitenciare la
data prevăzută la alin.(1), în
care nu se includ, în mod
corespunzător
elementele
prevăzute la art. 28 alin.(1).
(3)
Recalcularea
pensiilor
prevăzută
la
alin.
(1)
se
realizează în termen de 24 de
luni de la data aplicării în
integralitate
a
Legii-cadru
nr.153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza
datelor deţinute de casele de
pensii sectoriale sau transmise
de
instituţiile
competente,
conform procedurii prevăzute la
alin. (5).
(4)
Recalcularea
pensiilor
prevăzută
la
alin.
(1)
se
efectuează
cu
aplicarea
prevederilor art. 60 alin. (1) şi
(31) și, după caz, a prevederilor
art.1101 alin.(1).
(5) Procedura de recalculare a
pensiilor prevăzută la alin. (1) și
16

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

termenul de emitere a deciziei se
stabilesc prin ordin comun al
conducătorilor instituțiilor din
sistemul de apărare, ordine
publică și securitate națională.”
Autori: membrii comisiilor
10.
Art.1103 - (1) Începând cu data Se elimină.
de 01.01.2020, la cuantumul
brut al pensiei militare de stat se Autori: membrii comisiilor
aplică, o singură dată, un indice
de corecţie de 1.20 pentru
persoanele a căror drepturi de
pensie au fost sau sunt deschise
în
perioada
15.09.201731.12.2021 şi cărora le sunt
aplicabile
prevederile
art.60
alin.(1) din lege.
(2) Dacă în urma aplicării
indicelui de corecţie potrivit
alin.(1) 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, fară a depăşii suma
rezultată din aplicarea aceluiaşi
indice
asupra
mediei

Prevederile art.1101 şi
1102 sunt acoperitoare.
Întrucât actualizarea se
face
la
veniturile
salariale ale persoanelor
în activitate, nu este
necesar un indice de
corecţie.

În
urma
recalculării
pensiilor
militare
de
stat,
pentru 68% din
beneficiarii
drepturilor
de pensie s-a menținut
în
plată
cuantumul
avantajos,
stabilit
potrivit
prevederilor
Legii
nr.
263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice. În
consecință, operațiunea
17

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat
soldelor/salariilor lunare nete în
cauză,
după
aplicarea
corespunzătoare a prevederilor
art.60 alin.(2) şi (3) din lege.
(3)
Aplicarea
indicelui
de
corecţie nu constituie modificare
a drepturilor de pensie în
accepţiunea art.74 din lege.
Art.1104. - (1) Începând cu
data de 01.01.2023 cuantumul
pensiei militare de stat se
actualizează ori de câte ori se
majorează
soldele
de
grad/soldele gradului profesional
şi
soldele
de
funcţie
ale
militarilor/salariile de funcţie ale
poliţiştilor şi funcţionarilor publici
cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare în
activitate, în procentele stabilite
la art.29, 30 şi 108, 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.(l) din prezentul articol,
se aplică dispoziţiile cele mai
favorabile.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

de excludere a stagiilor
de cotizare realizate de
pensionarii militari în
sistemul public de pensii
va conduce în mod logic
la
diminuarea
cuantumurilor pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile
dobândite
ulterior
în
sistemul
public de pensii vor avea
un
cuantum
inferior
celui calculat de casele
de
pensii
sectoriale,
întrucât modul de calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se
bazează
pe
reluarea
procesului complex de
recalculare a tuturor
pensiilor
solicitanților,
implicând
operațiuni
fictive ce vor genera
lipsă de credibilitate și
implicit litigii.

Art.1105. - Militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut
18

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

special sistemul administraţiei
penitenciare, care au contribuit
la sistemul public de pensii după
trecerea în rezervă şi ale căror
stagii de cotizare pentru aceste
perioade au fost valorificate la
casele de pensii sectoriale,
conform
prevederilor
Legii
nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, la cerere, pot opta
pentru această perioadă, pentru
transferul
punctajelor
medii
anuale şi a vechimii acumulate
până la 31 decembrie 2015 în
sistemul public la casele de
pensii teritoriale.”
11.

Art.111. - În situaţia în care se
constată
diferenţe
între
cuantumul
pensiilor
stabilit
potrivit prevederilor art.109 sau
110 şi cuantumul pensiilor aflate
în plată, se păstrează în plată
cuantumul
avantajos
beneficiarului.

3. Articolul 111 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 111.- (1) În situaţia în care
se
constată
diferenţe
între
cuantumul
pensiilor
stabilit
potrivit prevederilor art. 109 şi
110 şi 1101 şi cuantumul
pensiilor aflate în plată, se
păstrează în plată cuantumul
avantajos.
(2) În situaţia în care se
constată
diferenţe
între

7. Articolul 111, se modifică Prevedere necesară şi
și va avea următorul cuprins: evitarea
unor
„Art.111. - În situaţia în care se interpretări.
constată
diferenţe
între
cuantumul pensiilor recalculate
și/sau actualizate şi cel aflat în
plată, se păstrează în plată
cuantumul
mai
avantajos
beneficiarului.”
Autori: membrii comisiilor
19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

cuantumul brut sau net, după
caz,
determinat
potrivit
şi
prevederilor
art.1101
cuantumul brut sau net al
pensiilor cuvenite sau aflate în
plată la data de 31.12.2021, se
păstrează în plată cuantumul
avantajos beneficiarului.”
12.
__

Art.II. - (1) Prin derogare de la Se elimină.
prevederile art.21 alin.(1) din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.90/2017 privind Autori: membrii comisiilor
unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea
unor termene, aprobată cu
modificări
prin
Legea
nr.80/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
personalul
care
a
fost
încadrat/detaşat/mutat
la
operatori economici din industria
naţională de apărare sau regii
autonome/societăţi cu capital
majoritar de stat, existente la
01.01.2016 dar cu statute şi
organigrame modificate ce au
fost desfiinţate/privatizate sau
au
intrat
în
insolvenţă/faliment/dizolvare şi

Intenția de modificare
din
propunerea
legislativă
este
soluționată
prin
1
dispozițiile art.110 nou
introdus.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

pentru care, după caz, nu s-au
identificat
elemente
de
actualizare în aplicarea art.28
alin.(1) şi alin.(5) din Legea
nr.223/2015
privind
pensiile
militare de stat, cu modificările
şi
completările
ulterioare,
actualizarea se va realiza de
către comisii constituite în baza
ordinului
ministrului
apărării
naţionale.
(2)
Atunci
când
veniturile
identificate în perioada de 6 luni
consecutive din ultimii cinci ani,
alese
de
către
personalul
prevăzut la art.3 lit.a)-d) din
lege, nu pot fi actualizate la
01.01.2016
sau
la
data
deschiderii drepturilor de pensie,
comisiile prevăzute la alin.(l) vor
realiza
actualizarea
pentru
fiecare
lună
prin
aplicarea
formulei:
SLA = (SL//SMBE) XSMBE2016, unde.
SLA = salariul lunar actualizat,
SL= salariul lunar din perioada
de 6 luni alese,
SMBE = salariul minim brut pe
economie din anul în care a fost
aleasă luna, dintre cele 6 luni
consecutive,
SMBE2016 = salariul minim brut pe
21

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

economie din anul 2016.
(3) Actualizarea salariilor de
funcţie lunare brute se va face
cu
respectarea
dispoziţiilor
art.28 alin.(10).
(4) Prevederile alin.(l) se aplică
pentru o perioadă de 6 luni, de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(5) Eventualele sume cuvenite
personalului prevăzut la alin.(l)
ca urmare a procesului de
recalculare
ce
reprezintă
diferenţe de pensie cuvenite de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi şi până la punerea
în plată a pensiilor recalculate,
se acordă până la 31 decembrie
2020
în
limita
creditelor
bugetare aprobate cu această
destinaţie, în cadrul termenului
general de prescripţie.
(6) Prevederile art.1101 alin.(l)
din Legea nr.223/2015 privind
pensiile militare de stat, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se aplică în mod
corespunzător
şi
în
cazul
personalului prevăzut la alin.(l),
conform prevederilor de
la
alin.(2), având ca element de
referinţă salariul mediu brut
22

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
(Legea nr.223/2015)

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

garantat în plată în anul 2022.
(7)
Aplicarea
prevederilor
alin.(6) se realizează în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului
apărării naţionale.
13.
__

Art.III. - Recalcularea pensiilor Se elimină.
militare de stat prevăzute la art.I
pct.2 din prezenta lege se va
realiza
în
ordinea
datei Autori: membrii comisiilor
deschiderii drepturilor de pensie.

Intenția de modificare
din propunerea
legislativă este
soluționată prin
dispozițiile art.1102 nou
introdus.
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ANEXA NR.2
AMENDAMENTE RESPINSE
În urma dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt.
1.

Text iniţial

(din Legea 223/2015)
Art.28. - (1) Baza de calcul folosită
pentru stabilirea pensiei militare de
stat este media soldelor/salariilor
lunare brute realizate la funcţia de
bază în 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de 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), în care nu se includ:
a) diurnele de deplasare şi de
delegare,
indemnizaţiile
de
delegare, detaşare sau transfer;
b) compensaţiile lunare pentru
chirie;
c) valoarea financiară a normelor
de hrană şi alocaţiile valorice de
hrană;
d) contravaloarea echipamentelor
tehnice, a echipamentului individual
de protecţie şi de lucru, a

Amendamente propuse
(autor amendament)
Art. 28 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(1) Baza de calcul folosită pentru
stabilirea pensiei militare de stat
este media tuturor veniturilor brute
realizate în 6 luni consecutive, din
ultimii
5
ani
de
activitate,
actualizate la data deschiderii
drepturilor de pensie, la alegerea
persoanelor prevăzute la art. 3 lit.
a)-c). La media obţinută se adaugă
un spor de până la 15% în condiţiile
stabilite prin ordin comun al
conducătorilor
instituţiilor
din
domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi securităţii naţionale.

Motivarea respingerii

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
decizională
Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
24

Nr.
crt.

Text iniţial
alimentaţiei
de
protecţie,
a
medicamentelor
şi
materialelor
igienico-sanitare, a altor drepturi de
protecţie a muncii, precum şi a
uniformelor
obligatorii
şi
a
drepturilor de echipament;
e) primele şi premiile, cu excepţia
primelor
de
clasificare,
de
specializare şi de ambarcare pe
timpul cât navele se află în baza
permanentă;
f) indemnizaţiile de instalare şi de
mutare, precum şi sumele primite,
potrivit legii, pentru acoperirea
cheltuielilor de mutare în interesul
serviciului;
g)
contravaloarea
transportului
ocazionat de efectuarea concediului
de
odihnă,
precum
şi
a
transportului la şi de la locul de
muncă;
h)
plăţile
compensatorii
şi
ajutoarele la trecerea în rezervă
sau direct în retragere, respectiv la
încetarea raporturilor de serviciu cu
drept la pensie;
i)
compensarea
în
bani
a
concediului de odihnă neefectuat;
j) restituiri şi plăţi de drepturi
aferente altei perioade de activitate
decât cea folosită la stabilirea bazei
de calcul;
k) majorările/stimulările financiare

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
25

Nr.
crt.

Text iniţial
acordate
personalului
pentru
gestionarea fondurilor comunitare,
precum şi a împrumuturilor externe
contractate sau garantate de stat;
l) drepturile salariale acordate
personalului didactic salarizat prin
plata cu ora şi drepturile salariale
acordate pentru efectuarea orelor
de gardă de către personalul
medico-sanitar;
m) sumele încasate în calitate de
reprezentanţi în adunările generale
ale acţionarilor, în consiliile de
administraţie, în comitetele de
direcţie, în comisiile de cenzori sau
în orice alte comisii, comitete ori
organisme,
acordate
potrivit
legislaţiei în vigoare la acea dată,
indiferent de forma de organizare
sau de denumirea angajatorului ori
a entităţii asimilate acestuia;
n) drepturile specifice acordate
personalului care a participat la
misiuni
şi
operaţii
în
afara
teritoriului statului român;
o) sporurile, indemnizaţiile şi alte
drepturi
salariale
acordate
şi
personalului militar, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare, prevăzute în anexa
nr. II - Familia ocupaţională de
funcţii bugetare «Învăţământ» şi în

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
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Nr.
crt.

Text iniţial
anexa nr. III - Familia ocupaţională
de funcţii bugetare «Sănătate» la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare;
p) alte venituri care, potrivit
legislaţiei în vigoare la data plăţii,
nu reprezintă drepturi de natură
salarială sau asimilate salariilor.
(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 perioadele în care personalul
s-a aflat în misiune temporară sau
permanentă în străinătate este cea
prevăzută la alin. (1) sau (2)
corespunzătoare funcţiei militare/de

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

(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
27

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
poliţie/de penitenciare pe care este rezervă/încetare a raporturilor de
încadrat în ţară sau, la alegere, serviciu cu drept la pensie, este cea
media
soldelor/salariilor
lunare prevăzută la alin. (1) şi (2).
brute realizate la funcţia de bază în
6 luni consecutive, din ultimii 5 ani
de activitate anteriori plecării în
misiune,
actualizate
la
data
deschiderii drepturilor de pensie.
(5) Pentru personalul care a fost (5) În situaţia în care baza de
detaşat în afara instituţiilor publice calcul stabilită potrivit alin. (3) este
de apărare, ordine publică şi mai mică decât cea stabilită potrivit
securitate
naţională,
la alin. (1), personalul aflat în misiune
determinarea
bazei
de
calcul permanentă în străinătate poate
folosite pentru stabilirea pensiei opta pentru situaţia cea mai
militare de stat conform alin. (1), avantajoasă.
se
utilizează
salariile
lunare
corespunzătoare funcţiei exercitate,
la care se adaugă drepturile de
soldă/salariu plătite de instituţiile
din care aceştia au fost detaşaţi.
(6) La determinarea bazei de calcul (6) Nemodificat
folosite pentru stabilirea pensiei
militare de stat conform alin. (1),
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

Motivarea respingerii

Camera
decizională
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Nr.
crt.

Text iniţial
bază în 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de activitate anteriori
datei suspendării.
(7) Pentru soţul/soţia, militar,
poliţist sau funcţionar public cu
statut
special,
aflat/aflată
în
concediu fără plată pentru a-şi
urma soţia/soţul trimisă/trimis în
misiune permanentă în străinătate,
în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii
vârstei standard de pensionare, se
utilizează ca bază de calcul media
soldelor/salariilor
lunare
brute
realizate la funcţia de bază în 6 luni
consecutive, la alegere, din ultimii 5
ani de activitate anterior intrării în
concediu fără plată, actualizate la
data deschiderii drepturilor de
pensie.
(8) Baza de 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 6 luni
consecutive din ultimii 5 ani de
activitate
în
calitate
de
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special, actualizate la data
deschiderii drepturilor de pensie, la
alegerea beneficiarilor pensiei de

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

(7) Pentru soţul/soţia, militar,
poliţist sau funcţionar public cu
statut
special,
aflat/aflată
în
concediu fără plată pentru a-şi
urma soţia/soţul trimisă/trimis în
misiune permanentă în străinătate,
în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii
vârstei standard de pensionare, se
utilizează ca bază de calcul media
tuturor veniturilor brute realizate în
6 luni consecutive, la alegere, din
ultimii 5 ani de activitate anteriori
plecării în misiune.

(8) Nemodificat

(9) Nemodificat
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Nr.
crt.

Text iniţial
urmaş.
(9)
În
situaţia
în
care
titularul/susţinătorul nu a realizat
venituri cel puţin 6 luni consecutive,
baza de calcul folosită pentru
stabilirea pensiei o reprezintă
media
soldelor/salariilor
lunare
brute realizate la funcţia de bază de
către titular/susţinător în lunile de
activitate
în
calitate
de
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special, actualizată la data
deschiderii drepturilor de pensie.
(10) Alegerea perioadei care se ia
în considerare la stabilirea bazei de
calcul al pensiei militare de stat se
poate face o singură dată.
(11)
La
determinarea
soldelor/salariilor lunare brute nu
se au în vedere dispoziţiile Legii nr.
118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările
şi completările ulterioare.

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

(10) Alegerea perioadei care se ia
in considerare la stabilirea bazei de
calcul a pensiei militare de stat se
poate face pana la data de 31
decembrie 2020.
(11) La stabilirea venitului brut nu
se au în vedere dispoziţiile Legii nr.
118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările
şi completările ulterioare.
(12) 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.
Autori:
Deputati

PSD

Adrian

Solomon,
30

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar

Motivarea respingerii

Camera
decizională

2.
Art.28 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Baza de calcul folosită pentru
stabilirea pensiei militare de stat
este media tuturor veniturilor brute
realizate în 6 luni consecutive, din
ultimii
5
ani
de
activitate,
actualizate la data deschiderii
drepturilor de pensie, la alegerea
persoanelor prevăzute la art. 3 lit.
a)-c). La media obţinută se adaugă
un spor de până la 15% în condiţiile
stabilite prin ordin comun al
conducătorilor
instituţiilor
din
domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi securităţii naţionale.
(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

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
31

Nr.
crt.

Text iniţial

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

Motivarea respingerii

Camera
decizională

alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.

Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
...............
calcul
este
defavorabil
(7) Pentru soţul/soţia, militar, militarilor.
poliţist sau funcţionar public cu
statut
special,
aflat/aflată
în Mecanismul propus se bazează
concediu fără plată pentru a-şi pe
reluarea
procesului
urma soţia/soţul trimisă/trimis în complex de recalculare a
misiune permanentă în străinătate, tuturor pensiilor solicitanților,
în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii implicând operațiuni fictive ce
vârstei standard de pensionare, se vor
genera
lipsă
de
32

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
Motivarea respingerii
(autor amendament)
utilizează ca bază de calcul media credibilitate și implicit litigii.
tuturor veniturilor brute realizate în
6 luni consecutive, la alegere, din
ultimii 5 ani de activitate anteriori
plecării în misiune.
.................
(10) Alegerea perioadei care se ia
in considerare la stabilirea bazei de
calcul a pensiei militare de stat se
poate face pana la data de 31
decembrie 2020.
(11) La stabilirea venitului brut nu
se au în vedere dispoziţiile Legii nr.
118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările
şi completările ulterioare.
(12) 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.

Camera
decizională

Autor: senator Ştefan Mihu
3.
Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de
serviciu se determină în procente
din baza de calcul, astfel:
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii

Art. 29 se modifica si va avea Forma adoptată de comisii
urmatorul cuprins:
este acoperitoare.
(1) Cuantumul pensiei de serviciu
se determină în procente din baza Întrucât actualizarea se face la

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
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 85% 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,
actualizat.
(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.

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 65% 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.
(2)
De
pensie
de
serviciu
beneficiază şi militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special,
în condiţiile legii, cu o vechime
cumulată de până la 25 de ani,
cuantumul pensiei fiind diminuat cu
1% din baza de calcul prevăzută la
art. 28 pentru fiecare ar care
lipseşte din această vechime.
(3) Cuantumul pensiilor militare de
stat stabilite în baza prevederilor
art. 19 şi 26 se determină
proporţional cu numărul anilor de
vechime în serviciu, la care se
adaugă sporurile prevăzute la art.
24,
în
raport
cu
vechimea
prevăzută la alin. (2).
Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon,
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar

Motivarea respingerii

Camera
decizională

veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
34

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
4.
Art. 29 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
(1) Cuantumul pensiei de serviciu
se determină în procente din baza
de calcul, astfel:

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
35

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
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 85% 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, actualizat.
(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.
Autor: senator Ştefan Mihu

Motivarea respingerii

Camera
decizională

persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
36

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
5.

Art.
30.
Pensia
stabilită,
recalculată
şi
actualizată
în
condiţiile prezentei legi nu poate fi
mai mare decât 85% din baza de
calcul prevăzută la art. 28.

1. Articolul 30 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Forma adoptată de comisii
este acoperitoare.
„Art.30.- (1) Pensia militară de stat
stabilită, recalculată şi actualizată Întrucât actualizarea se face la
în condiţiile art.29 nu poate fi mai veniturile
salariale
ale
mare decât 85% din cuantumul persoanelor în activitate, nu

Camera
Deputaţilor
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
bazei de calcul prevăzut la art.28.
(2)
Sporul
acordat
pentru
militarii, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care au
plătit contribuţie la Fondul pentru
pensia
suplimentară
şi/sau
contribuţia individuală la buget,
reglementat de dispoziţiile art.108
din lege nu se include în procentul
stabilit la alin.(l).”

Motivarea respingerii
este necesar
corecţie.

un

indice

Camera
decizională
de

Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Autori:
fapt ce
Deputati PSD Adrian Solomon, Serviciul Patriei”,
George Gabriel Visan, Radu Babus, conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
Mihai Weber, Dorel Caprar
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
6.
„Art.30. - (2) Sporul acordat pentru
militarii, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care au
plătit contribuţie la Fondul pentru
pensia
suplimentară
şi/sau
contribuţia individuală la buget,
38

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
reglementat de dispoziţiile art. 108
din lege nu se include in procentul
stabilit."

Motivarea respingerii

Camera
decizională

Autor: senator Ştefan Mihu
7.

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.

Art. 59 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(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 intrarii in vigoare al
prezentei legi.

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
39

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
(6) Începând cu anul 2021,
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.

Motivarea respingerii
beneficia
de
acestuia
ținând
actuala
formă
alin.(1).

Camera
decizională

cuantumul
cont
de
a
art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
Autori:
consecință, operațiunea de
a
stagiilor
de
Deputati PSD Adrian Solomon, excludere
realizate
de
George Gabriel Visan, Radu Babus, cotizare
pensionarii militari în sistemul
Mihai Weber, Dorel Caprar
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
40

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
8.

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.

Art. 59 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(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.
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 2021,
cuantumul pensiilor militare de stat

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
41

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
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.
Autor: senator Ştefan Mihu

Motivarea respingerii
acestuia
actuala
alin.(1).

ținând
formă

Camera
decizională

cont
de
a
art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
42

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
9.

Art. 60. - (1) La stabilirea pensiei
militare de stat, pensia netă nu
poate fi mai mare decât media
soldelor/salariilor
lunare
nete
corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de
calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei
militare de stat stabilite potrivit
alin.(1) 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 ratei
medii anuale a inflaţiei, în condiţiile
art. 59 alin. (1), asupra mediei
soldelor/salariilor lunare nete în
cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive,
cuantumul acordat nu poate depăşi
suma rezultată din aplicarea ratei
medii anuale a inflaţiei, în condiţiile
art. 59 alin. (1), asupra mediei
soldelor/salariilor
lunare
nete
corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de

Art. 60 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1) Cuantumul pensiilor militare de
stat se actualizează ori de câte ori
se majorează solda de grad/salariul
gradului profesional şi/sau solda de
funcţie/salariul
de
funcţie
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
îndeplinite
în
6
luni
consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate, la cererea persoanelor
ale căror drepturi de pensie au fost
deschise înainte de intrarea în
vigoare a prezentei legi;
b)
în
funcţie
de
gradul
militar/profesional deţinut la data
trecerii
în
rezervă/încetării
raporturilor de serviciu şi media
soldelor de funcţie/salariilor de

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
43

Nr.
crt.

Text iniţial
calcul al pensiei la care se adaugă
suma reprezentând intervenţia ratei
medii anuale a inflaţiei, în aceleaşi
condiţii,
din
operaţiunile
de
indexare anterioare.
(4) Dispoziţiile art. 59 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător.

Amendamente propuse
(autor amendament)
funcţie deţinute în cele 6 luni alese
conform prevederilor art. 28 pentru
drepturile de pensie deschise în
baza prezentei legi.
(2) În situaţia în care, pana la 31
decembrie
2020,
persoanele
îndreptăţite nu depun cerere în
acest sens, actualizarea se face, din
oficiu, pe baza mediei soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie 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 dispoziţiile
cele mai favorabile.
(4)
Procedura
de
actualizare
prevăzută la alin. (1) se stabileşte
prin ordin comun al conducătorilor
instituţiilor din domeniul apărării
naţionale,
ordinii
publice
şi
securităţii naţionale, emis în termen
de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Motivarea respingerii
actuala
alin.(1).

formă

a

Camera
decizională

art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.

Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
Autori:
este
defavorabil
Deputati PSD Adrian Solomon, calcul
George Gabriel Visan, Radu Babus, militarilor.
Mihai Weber, Dorel Caprar
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
44

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

10.

Art. 60. - (1) La stabilirea pensiei
militare de stat, pensia netă nu
poate fi mai mare decât media
soldelor/salariilor
lunare
nete
corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de
calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei
militare de stat stabilite potrivit
alin.(1) 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 ratei
medii anuale a inflaţiei, în condiţiile
art. 59 alin. (1), asupra mediei
soldelor/salariilor lunare nete în
cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive,
cuantumul acordat nu poate depăşi
suma rezultată din aplicarea ratei
medii anuale a inflaţiei, în condiţiile
art. 59 alin. (1), asupra mediei
soldelor/salariilor
lunare
nete

Art. 60 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1)
Cuantumul pensiilor militare
de stat se actualizează ori de câte
ori
se
majorează
solda
de
grad/salariul gradului profesional
şi/sau solda de funcţie/salariul de
funcţie 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
îndeplinite
în
6
luni
consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate, la cererea persoanelor
ale căror drepturi de pensie au fost
deschise înainte de intrarea în
vigoare a prezentei legi;
b)
în
funcţie
de
gradul
militar/profesional deţinut la data
trecerii
în
rezervă/încetării

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
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Nr.
crt.

Text iniţial
corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de
calcul al pensiei la care se adaugă
suma reprezentând intervenţia ratei
medii anuale a inflaţiei, în aceleaşi
condiţii,
din
operaţiunile
de
indexare anterioare.
(4) Dispoziţiile art. 59 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător.

Amendamente propuse
(autor amendament)
raporturilor de serviciu şi media
soldelor de funcţie/salariilor de
funcţie deţinute în cele 6 luni alese
conform prevederilor art. 28 pentru
drepturile de pensie deschise în
baza prezentei legi.
(2) În situaţia în care, pana la 31
decembrie
2020,
persoanele
îndreptăţite nu depun cerere în
acest sens, actualizarea se face, din
oficiu, pe baza mediei soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie 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 dispoziţiile
cele mai favorabile.
(4)
Procedura
de
actualizare
prevăzută la alin. (1) se stabileşte
prin ordin comun al conducătorilor
instituţiilor din domeniul apărării
naţionale,
ordinii
publice
şi
securităţii naţionale, emis în termen
de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
Autor: senator Ştefan Mihu

Motivarea respingerii
beneficia
de
acestuia
ținând
actuala
formă
alin.(1).

Camera
decizională

cuantumul
cont
de
a
art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
46

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
11.

Art. 108. - Pentru militarii, poliţiştii
şi funcţionarii publici cu statut
special care au plătit contribuţie la
Fondul pentru pensia suplimentară
şi/sau contribuţia individuală la
buget la stabilirea, recalcularea sau
actualizarea pensiei militare se
acordă un spor de:
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.

Art. 108 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1) Pentru militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special
care au plătit contribuţie la Fondul
pentru pensia suplimentară şi/sau
contribuţia individuală la buget la
stabilirea,
recalcularea
sau
actualizarea pensiei militare se
acordă
un
spor
de:
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.
(2) Pensia suplimentara nu intra in
baza de calcul a pensiei militare, se
plateste separat, ca pensie privata,
adaugata la pensia de serviciu, fara
a face obiectul limitarii de 100%,
prevazuta pentru aceasta.

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.

Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon, beneficiari, și anume cei care
George Gabriel Visan, Radu Babus, au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
Mihai Weber, Dorel Caprar
beneficia
de
cuantumul
47

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii
acestuia
actuala
alin.(1).

ținând
formă

Camera
decizională

cont
de
a
art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
48

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

12.
Art. 108 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1) Pentru militarii, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special
care au plătit contribuţie la Fondul
pentru pensia suplimentară şi/sau
contribuţia individuală la buget la
stabilirea,
recalcularea
sau
actualizarea pensiei militare se
acordă un spor de:
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.
(2) Pensia suplimentara nu intra in
baza de calcul a pensiei militare, se
plateste separat, ca pensie privata,
adaugata la pensia de serviciu, fara
a face obiectul limitarii de 100%,
prevazuta pentru aceasta.
Autor: senator Ştefan Mihu

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
49

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii
acestuia
actuala
alin.(1).

ținând
formă

Camera
decizională

cont
de
a
art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
50

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
13.

Art. 110. - (1) Pensiile militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special stabilite în baza Legii
nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, devin pensii
militare de stat şi se recalculează
potrivit prevederilor prezentei legi,
în termen de maximum 24 de luni
de la intrarea în vigoare a acesteia,
în raport cu vechimea valorificată
prin ultima decizie de pensie şi baza
de
calcul
stabilită
conform
prevederilor art. 28, actualizată
conform prevederilor legale care
reglementează
salarizarea
militarilor,
poliţiştilor
şi
funcţionarilor publici cu statut
special la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2) În termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi
persoanele ale căror drepturi de
pensie se recalculează potrivit
dispoziţiilor alin. (1) depun cerere
pentru
alegerea
perioadei
în
vederea determinării bazei de calcul
prevăzute la art. 28. În situaţia în
care nu depun cerere în acest sens,
recalcularea se face, din oficiu, în

Art. 110
Se modifica si va avea urmatorul
continut:
Potrivit alin. (1) al art. 21 din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90
din 6 decembrie 2017, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7
decembrie
2017,
termenele
prevăzute la art. 109 alin. (3) şi
art. 110 alin. (1) din Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare
de
stat,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se prorogă
pana la 31 decembrie 2020.
Totodată
conform alin.
(2) al
aceluiaşi articol, eventualele sume
cuvenite ca urmare a procesului de
recalculare a pensiilor potrivit art.
109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1)
cu
din Legea
nr.
223/2015,
modificările
şi
completările
ulterioare, ce reprezintă diferenţe
de pensie de la data intrării în
vigoare a acestei legi şi până la
punerea în plată a pensiilor
recalculate, se acordă până la
31decembrie
2020,
în
limita
creditelor bugetare aprobate cu
această
destinaţie.

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
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Nr.
crt.

Text iniţial
raport cu baza de calcul aferentă
ultimelor 6 luni de activitate
desfăşurată
în
calitate
de
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special.
(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 data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(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) Prevederile alin. (3) şi (4) se
aplică şi în cazul persoanelor de la
alin. (5), dacă cererea a fost
depusă
la
casele
de
pensii
sectoriale în termenul prevăzut la

Amendamente propuse
(autor amendament)
(1) De la data intrării în vigoare a
prezentei
legi,
pana
la
31
decembrie 2020, persoanele ale
căror
drepturi de
pensie
se
recalculează potrivit dispoziţiilor
alin.
(2) depun cerere pentru alegerea
perioadei în vederea determinării
bazei de calcul prevăzute la art. 28.
În situaţia în care nu depun cerere
în acest sens, recalcularea se face,
din oficiu, în raport cu baza de
calcul aferentă ultimelor 6 luni de
activitate desfăşurată în calitate de
militar/poliţist/funcţionar

Motivarea respingerii
actuala
alin.(1).

formă

a

Camera
decizională

art.60

În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
Autori:
cuantumurilor
pensiilor
Deputati PSD Adrian Solomon, militare aflate în plată.
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
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Nr.
crt.

14.

Text iniţial
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 termenul de
emitere a deciziei se stabilesc prin
ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).
Art. 110. - (1) Pensiile militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special stabilite în baza Legii
nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, devin pensii
militare de stat şi se recalculează
potrivit prevederilor prezentei legi,
în termen de maximum 24 de luni
de la intrarea în vigoare a acesteia,
în raport cu vechimea valorificată
prin ultima decizie de pensie şi baza
de
calcul
stabilită
conform
prevederilor art. 28, actualizată
conform prevederilor legale care
reglementează
salarizarea
militarilor,
poliţiştilor
şi
funcţionarilor publici cu statut
special la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2) În termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

Art. 110 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1) De la data intrării în vigoare a
prezentei
legi,
pana
la
31
decembrie 2020, persoanele ale
căror
drepturi de
pensie
se
recalculează potrivit dispoziţiilor
alin. (2) depun cerere pentru
alegerea perioadei în vederea
determinării
bazei
de
calcul
prevăzute la art. 28. În situaţia în
care nu depun cerere în acest sens,
recalcularea se face, din oficiu, în
raport cu baza de calcul aferentă
ultimelor 6 luni de activitate
desfăşurată
în
calitate
de
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special.
Autor: senator Ştefan Mihu

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
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Nr.
crt.

Text iniţial
persoanele ale căror drepturi de
pensie se recalculează potrivit
dispoziţiilor alin. (1) depun cerere
pentru
alegerea
perioadei
în
vederea determinării bazei de calcul
prevăzute la art. 28. În situaţia în
care nu depun cerere în acest sens,
recalcularea se face, din oficiu, în
raport cu baza de calcul aferentă
ultimelor 6 luni de activitate
desfăşurată
în
calitate
de
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special.
(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 data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(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

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
54

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

trecut în rezervă/retragere sau de
la care le-au încetat raporturile de
serviciu.
(6) Prevederile alin. (3) şi (4) 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 termenul de
emitere a deciziei se stabilesc prin
ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).
15.

Motivarea respingerii
calcul
este
militarilor.

Camera
decizională

defavorabil

Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

1. După articolul 110 se introduc

cinci noi articole, articolele 11011105, cu următorul cuprins:
„Art.1101 — (1) Începând cu data
de 01.10.2022 pensiile militare de
stat aflate in plată la data de
31.12.2021 se recalculează, din
oficiu, in raport cu vechimea
valorificată prin ultima decizie de
pensie.
Recalcularea
pensiilor
militare
se
realizează potrivit
prevederilor
legale
privind
salarizarea militarilor, poliţiştilor şi

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
55

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare, aplicabile la data de
01.01.2022,
in
condiţii
identice/echivalente de funcţie şi
grad militar/profesional, sporuri,
indemnizaţii şi altedrepturi salariale
cu excepţia celor variabile specifice
militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, pentru
care nu se găsesc documente
justificative de plată.
(2) Baza de calcul folosită pentru
recalcularea pensiei militare de stat
este media
publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare la data
de 01.01.2022, 1n care nu se
includ,
in
mod
corespunzător
elementele prevăzute la art. 28 alin.
(1) lit. a)-p).
(3) Recalcularea
pensiilor
prevăzută la alin. (1) se realizează
până la data de 31.12.2021.
Art. 1102 (1 ) Începând cu data de
01.01.2020, la cuantumul brut al
pensiei militare de stat cuvenite sau
aflate în plată până. la 31.12.2019,
pentru persoanele ale căror drepturi
de pensie au fost deschise până la
data de 14.09.2017, se aplică, o

Motivarea respingerii

Camera
decizională

dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
singură dată, un indice de corecţie,
astfel:
a)
pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost deschise
până la data de 31.12.1994 se aplică
un indice de corecţie de 1,30;
b)
pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost deschise in
perioada 01.01.1995-31.12.1999 se
aplică un indice de corecţie de 1,25;
c)
pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost deschise in
perioada 01.01.2000-31.12.2004 se
aplică un indice de corecţie de 1,35;
d)
pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost deschise în
perioada 01.01.2005-31.12.2009 se
aplică un indice de corecţie de 1,15;
e)
pentru persoanele ale căror
drepturi de pensie au fost deschise în
perioada 01.01.2010-14.09.2017 se
aplică un indice de corecţie de 1,00.
(2) Aplicarea indicelui de corecţie nu
constituie modificare a drepturilor de
pensie în accepţiunea art. 74 din
lege.

Motivarea respingerii

Camera
decizională

cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

Art. 1103 (1) Începând cu data de
01.01.2020, Ia cuantumul brut al
pensiei militare de stat se aplică, o
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
singură dată, un indice de corecţie
de 1.20 pentru persoanele a
căror drepturi de pensie au fost
sau sunt deschise în perioada
15.09.2017-31.12.2021 şi cărora le
sunt aplicabile prevederile art. 60
alin. (1) din lege.
(2) Aplicarea indicelui de corecţie nu
constituie modificare a drepturilor de
pensie în accepţiunea art. 74 din
lege.

Motivarea respingerii

Camera
decizională

Art. 1104 (1) incepând cu data de
01.01.2023
cuantumul
pensiei
militare de stat se actualizează ori
de câte ori se majorează soldele
de grad/soldele graduluiprofesional
şi
soldele
de
funcţie
ale
militarilor/salariile de funcţie ale
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
xn
activitate, 'in procentele stabilite
la art. 29, 30 şi 108, in funcţie de
vechimea valorificată prin ultima
decizie de pensie.
(2) in anul în care pot fi aplicate
atât prevederile art. 59 cât şi cele
ale alin. (1) din prezentul articol, se
aplică
dispoziţiile
cele
mai
favorabile.
Art. 1105 - Militarii, poliţiştii şi
58

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
funcţionarii publici cu statut special
sistemul
administraţiei
penitenciare, care au contribuit la
sistemul public de pensii după
trecerea în rezervă şi ale căror
stagii de cotizare pentru aceste
perioade au fost valorificate la
casele de pensii sectoriale, confonn prevederilor Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii
publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, la cerere,
pot opta pentru această perioadă,
pentru transferul punctajelor medii
anuale şi a vechimii acumulate
până la 31 decembrie 2015 in
sistemul public la casele de pensii
teritoriale."

Motivarea respingerii

Camera
decizională

Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon,
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar
16.
Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
60

Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)

Motivarea respingerii

Camera
decizională

cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.

17.

Art.111. - În situaţia în care se
constată diferenţe între cuantumul
pensiilor stabilit potrivit
prevederilor art. 109 sau 110 şi

3. Articolul 111 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Forma adoptată de
„Art. 111.- (1) In situaţia în care se este acoperitoare.
constată diferenţe între cuantumul

comisii

Camera
Deputaţilor
61

Nr.
crt.

Text iniţial
cuantumul pensiilor aflate în plată,
se păstrează în plată cuantumul
avantajos beneficiarului.

Amendamente propuse
(autor amendament)
pensiilor
stabilit
potrivit
prevederilor art. 109 şi 110 şi 1101
şi cuantumul pensiilor aflate în
plată, se păstrează în plată
cuantumul avantajos.

Motivarea respingerii

Camera
decizională

(2) În situaţia în care se constată
diferenţe între cuantumul brut sau
net, după caz, determinat potrivit
prevederilor art. 1101 şi cuantumul
brut sau net al pensiilor cuvenite
sau aflate în plată la data de
31.12.2021, se păstrează în plată
cuantumul
avantajos
beneficiarului.”
Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon,
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar
18.
Art.II. - (1) Prin derogare de la
prevederile art.21 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, aprobată
cu
modificări
prin
Legea
nr.80/2018, cu modificările şi
completările
ulterioare,
pentru
personalul
care
a
fost

Forma adoptată de
este acoperitoare.

comisii

Camera
Deputaţilor

Întrucât actualizarea se face la
veniturile
salariale
ale
persoanelor în activitate, nu
este necesar un indice de
corecţie.
Introducerea alin.(1) la art.60
este în măsură de a clarifica
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Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse
(autor amendament)
încadrat/detaşat/mutat la operatori
economici din industria naţională de
apărare
sau
regii
autonome/societăţi
cu
capital
majoritar de stat, existente la
01.01.2016 dar cu statute şi
organigrame modificate ce au fost
desfiinţate/privatizate sau au intrat
în insolvenţă/faliment/dizolvare şi
pentru care, după caz, nu s-au
identificat elemente de actualizare
în aplicarea art.28 alin.(l) şi alin.(5)
din Legea nr.223/2015 privind
pensiile militare
de stat, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
actualizarea
se
va
realiza de către comisii constituite
în baza ordinului ministrului apărării
naţionale.
(2)
Atunci
când
veniturile
identificate în perioada de 6 luni
consecutive din ultimii cinci ani,
alese de către personalul prevăzut
la art.3 lit.a)-d) din lege, nu pot fi
actualizate la 01.01.2016 sau la
data deschiderii drepturilor de
pensie, comisiile prevăzute la
alin.(l) vor realiza actualizarea
pentru fiecare lună prin aplicarea
formulei:
SLA = (SL//SMBE) XSMBE2016, unde.
S LA = salariul lunar actualizat,
SL= salariul lunar din perioada de 6

Motivarea respingerii

Camera
decizională

modalitatea de valorificare a
dreptului prevăzut de Legea
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor
militare,
cu
modificările și completările
ulterioare,
pentru
ordinul
„Meritul
Militar”,
respectiv
pentru semnul onorific „În
Serviciul Patriei”,
fapt ce
conduce la eliminarea unor
situații discriminatorii apărute
între
două
categorii
de
beneficiari, și anume cei care
au în plată sporul anterior
menționat și cei care nu pot
beneficia
de
cuantumul
acestuia
ținând
cont
de
actuala
formă
a
art.60
alin.(1).
În urma recalculării pensiilor
militare de stat, pentru 68%
din beneficiarii drepturilor de
pensie s-a menținut în plată
cuantumul avantajos, stabilit
potrivit prevederilor Legii nr.
263/2010
privind
sistemul
unitar de pensii publice. În
consecință, operațiunea de
excludere
a
stagiilor
de
cotizare
realizate
de
pensionarii militari în sistemul
public de pensii va conduce în
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luni alese,
SMBE = salariul minim brut pe
economie din anul în care a fost
aleasă luna, dintre cele 6 luni
consecutive,
SMBE2016 = salariul minim brut pe
economie din anul 2016.
(3) Actualizarea salariilor de funcţie
lunare brute se va face cu
respectarea
dispoziţiilor
art.28
alin.(10).
(4) Prevederile alin.(l) se aplică
pentru o perioadă de 6 luni, de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi.
(5) Eventualele sume cuvenite
personalului prevăzut la alin.(l) ca
urmare a procesului de recalculare
ce reprezintă diferenţe de pensie
cuvenite de la data intrării în
vigoare a prezentei legi şi până la
punerea în plată a pensiilor
recalculate, se acordă până la 31
decembrie 2020 în limita creditelor
bugetare aprobate cu această
destinaţie, în cadrul termenului
general de prescripţie.
(6) Prevederile art.1101 alin.(l) din
Legea nr.223/2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică în
mod corespunzător şi în cazul
personalului prevăzut la alin.(l),

Motivarea respingerii

Camera
decizională

mod
logic
la
diminuarea
cuantumurilor
pensiilor
militare aflate în plată.
Pensiile dobândite ulterior în
sistemul public de pensii vor
avea un cuantum inferior celui
calculat de casele de pensii
sectoriale, întrucât modul de
calcul
este
defavorabil
militarilor.
Mecanismul propus se bazează
pe
reluarea
procesului
complex de recalculare a
tuturor pensiilor solicitanților,
implicând operațiuni fictive ce
vor
genera
lipsă
de
credibilitate și implicit litigii.
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Text iniţial
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conform prevederilor de la alin.(2),
având ca element de referinţă
salariul mediu brut garantat în plată
în anul 2022.
(7) Aplicarea prevederilor alin.(6)
se realizează în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului apărării
naţionale.

Motivarea respingerii

Camera
decizională

Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon,
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar
19.
Art.III. - Recalcularea pensiilor Forma adoptată de
militare de stat prevăzute la art.I este acoperitoare.
pct.2 din prezenta lege se va
realiza în ordinea datei deschiderii
drepturilor de pensie.

comisii

Camera
Deputaţilor

Autori:
Deputati PSD Adrian Solomon,
George Gabriel Visan, Radu Babus,
Mihai Weber, Dorel Caprar
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