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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

“Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

PROPUNERE AMENDAMENTE 

la  Proiectul de   Ordonanţă de Urgenţă  privind modificarea  unor acte normative din domeniul pensiilor 

Nr.c

rt. 
Formularea din Legea nr.223/2015 

Fomularea din Proiect OU 

privind modificarea  unor 

acte normative din 

domeniul pensiilor 

Formulare text 

AMENDAMENTE la 

proiectul OU privind 

modificarea  unor acte 

normative din domeniul 

pensiilor 

Motivare 

1. ART. 60 -(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 devechimea 

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 

Art.VII Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de 

stat, 

“Art.59 –alin.(1)- 

Cuantumul pensiilor 

militare de stat se 

actualizează, din oficiu, în 

fiecare an, cu rata medie 

anuală a inflaţiei , 

indicator definit, cunoscut 

în anul current pentru anul 

calendaristic anterior, 

comunicat de Institutul 

Național de Statistică. 

Dacă în urma actualizării 

rezultă o pensie mai mică, 

se păstrează pensia aflată 

în plată” 

 

 

Se elimină  din OUG 

prevederile referitoare la 

art.59 şi art.60, rămânând 

textul în forma prezentată 

în Legea nr.223/2015  

privind pensiile militare de 

stat. 

A se vedea motivatia din textul 

scrisorii A.N.C.M.R.R., adresata 

institutiilor abilitate. 

Anexa   
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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, în termen de 6 luni 

de la data primei majorări, persoanele 

îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, 

actualizarea se face, din oficiu, pe baza 

mediei soldelor de 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. 

 

 


