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A V I Z 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă asupra domeniului fiscal şi a 

sistemului pensiilor militare de stat 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative cu incidenţă asupra domeniului fiscal şi a sistemului pensiilor militare de stat, trimisă cu adresa nr. Pl.x 852 din                     
13 noiembrie 2006 şi înregistrat sub nr. 32/722 din 15.11. 2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 8 noiembrie 2006.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut propunerea legislativă menţionată în 
şedinţa din 22 noiembrie 2006.  

La şedinţa Comisiei au participat în calitate de invitaţi în conformitate cu prevederile art. 54 şi art. 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnii col. Constantin Marian, şeful Secţiei Pensii Militare din cadrul Direcţiei Financiar Contabile 
şi mr. Dănilă Mihai, consilier juridic în cadrul Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică din cadrul Ministerul Apărării.   
 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  
 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu următoarele amendamente : 
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Nr. 
Crt. Text propunere legislativă Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului)  Motivare 

1. Art. I. – După art. 1, alin. (2) din 
Legea nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu 
modificările ulterioare, se introduce 
alineatul (2¹) cu următorul cuprins: 
 
„(2¹) Pensionarii militari beneficiază 
anual de 6 călătorii simple gratuite 
pentru călătoriile pe calea ferată cu 
trenuri de persoane, accelerate sau 
rapide fără regim de rezervare clasa I, 
pentru generali, amirali şi ofiţeri cu 
grade superioare şi clasa a II-a, pentru 
ofiţeri cu grade inferioare, maiştri 
militari şi subofiţeri, la transportul 
intern în comun.” 

Art. I. – După art. 1, alin. (2) din 
Legea nr. 147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru 
transportul intern, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu 
modificările ulterioare, se introduce 
alineatul (2¹) cu următorul cuprins: 
 
„(2¹) Pensionarii militari şi soţiile/ soţii 
acestora, beneficiază anual de 6 
călătorii simple gratuite pentru 
călătoriile pe calea ferată cu trenuri de 
persoane, accelerate sau rapide fără 
regim de rezervare clasa I, pentru 
generali, amirali şi ofiţeri cu grade 
superioare şi clasa a II-a, pentru ofiţeri 
cu grade inferioare, maiştri militari şi 
subofiţeri, la transportul intern în 
comun.” 
(Autor: dep. N. Mircovici) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a beneficia de un sistem de drepturi cu 
efecte benefice asigurării demnităţii şi onoarei 
militare, pentru că şi alte categorii de persoane , 
(persecutaţii politici , eroii şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române), precum 
şi pensionarii din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi alte categorii 
sociale beneficiază de aceste drepturi. 
Au fost incluşi soţii/soţiile pensionarilor militari 
în categoria beneficiarilor de călătorii gratuite , 
pentru că , de regulă, aceste călătorii sunt 
efectuate în mod frecvent pentru a se prezenta la 
tratament sau pentru a-şi vizita copii, situaţie în 
care pensionarii se deplasează împreună şi de 
cele mai multe ori au nevoie de însoţire . 

2. Art. II. – Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 
din 23 decembrie 2003, cu 
modificările  şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„d) pensiile militare de stat, atât cele 
de serviciu, cât şi cele de urmaş, 

Art. II. – Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 
din 23 decembrie 2003, cu 
modificările  şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„ Art. 42. - d) pensiile pentru invalizii 
de război, orfanii, văduvele/văduvii de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În statele Uniunii Europene şi în cele membre ale 
Tratatului Alianţei Nord – Atlantice, pensionarii 
militari au drepturi şi recompense proporţional cu 
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Nr. 
Crt. Text propunere legislativă Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului)  Motivare 

pensiile pentru invalizii de război, 
orfanii, văduvele/văduvii de război, 
sumele fixe pentru îngrijirea 
pensionarilor care au fost încadraţi în 
gradul I de invaliditate, precum şi 
pensiile, altele decât pensiile plătite din 
fonduri constituite prin contribuţii 
obligatorii la un sistem de asigurări 
sociale, inclusiv cele din scheme 
facultative de pensii ocupaţionale şi 
cele finanţate de la bugetul de stat.” 

război, sumele fixe pentru îngrijirea 
pensionarilor care au fost încadraţi în 
gradul I de invaliditate, pensiile 
militare de stat precum şi pensiile, 
altele decât pensiile plătite din fonduri 
constituite prin contribuţii obligatorii la 
un sistem de asigurări sociale, inclusiv 
cele din scheme facultative de pensii 
ocupaţionale şi cele finanţate de la 
bugetul de stat.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 
 

dificultăţile, rigoarea şi disciplina proprie 
structurilor armate, iar pensiile militare în aceste 
state sunt neimpozitate. 

3. Art. III. – Legea nr. 164/2001 privind 
pensiile militare de stat, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.748 din 14 octombrie 
2002, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
1.Alineatul (2) al articolului 9 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Reglementările privind locurile de 
muncă şi activităţile cu condiţii 
deosebite şi speciale stabilite pentru 
sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale se aplică şi cadrelor 
militare care îşi desfăşoară ori şi-au 
desfăşurat activitatea în condiţii 
similare.” 

Art. III. – Legea nr. 164/2001 privind 
pensiile militare de stat, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.748 din 14 octombrie 
2002, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
1.  Se elimină.  
 
(Autor: dep. N. Mircovici) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guvernul a exprimat un punct de vedere favorabil 
asupra unei iniţiative legislative care vizează 
modificarea articolului 9 din Legea nr. 164/2001.  
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(autorul amendamentului)  Motivare 

  
 

1. La articolul 12, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat (2) care va 
avea următorul cuprins: 
 
„(2)  Vechimea în serviciu prevăzută 
în prezenta lege, care se ia în 
considerare la stabilirea pensiei, 
cuprinde atât vechimea în serviciu 
prestat în altă calitate decât cea de 
militar cât şi vechimea în serviciu 
militar, aşa cum este reglementată la 
art. 17, indiferent dacă aceasta se 
regăseşte înainte sau după intrarea în 
vigoare a legii.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 
 

 
 
 
 
 
Este necesar ca la calculul perioadelor de 
vechime care se au în vedere la stabilirea pensiei 
militare de stat, să se includă şi perioadele de 
vechime pentru activitatea desfăşurată şi în altă 
calitate decât cea de militar. 
 

  
      
 
 

2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.15. – (1) Cadrele militare care la 
data trecerii în rezervă nu îndeplinesc 
condiţiile de acordare a unei pensii, dar 
au o vechime în serviciul militar de cel 
puţin 15 ani pentru bărbaţi şi 10 ani 
pentru femei, beneficiază de pensie 
militară de stat la data îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 12 din 
lege.” 
       
 ( Autor: dep. N. Mircovici) 
 

Este necesară punerea în acord a dispoziţiilor 
legale cuprinse în acest articol cu cele de la 
art.12,unde se stabilesc condiţiile cumulative care 
trebuiesc îndeplinite pentru a  se deschide dreptul 
la pensie. Astfel, dacă la împlinirea vârstei de 55 
de ani este îndeplinită şi condiţia de vechime în 
serviciu atunci se poate deschide dreptul la 
pensie. 
 



 5

Nr. 
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(autorul amendamentului)  Motivare 

  3. După alineatul (1) al articolului 15 se 
introduce un nou alineat (2) cu 
următorul cuprins: 
„(2) Pentru stagiile de cotizare 
realizate după data prevăzută la alin. 
(1), deschiderea şi stabilirea dreptului 
la pensie se face potrivit Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 
 

 
 
 
 
Dacă după deschiderea şi stabilirea drepturilor de 
pensie militară de stat, beneficiarul continuă să 
desfăşoare o activitate şi cotizează în sistemul 
public de pensii, atunci la împlinirea vârstei 
standard prevăzută de Legea nr.19/2000  va putea 
solicita deschiderea şi stabilirea drepturilor de 
pensie în acel sistem. 

   
 
 

4. Articolul 17, va avea următorul 
cuprins: 
 
 „Art. 17. – Vechimea în serviciul 
militar care se ia în considerare la 
stabilirea pensiei este perioada în care o 
persoană s-a aflat în una dintre 
următoarele situaţii:  
a)  a avut calitatea de cadru militar în 
activitate; 
b) a îndeplinit serviciul militar ca 
militar în termen, militar cu termen 
redus, elev sau student al unei instituţii 
militare de învăţământ pentru formarea 
cadrelor militare;  
c) a fost concentrată sau mobilizată ca 
rezervist;  
d) a fost în captivitate.  
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
 
Pentru a face deosebirea între vechimea în 
serviciul militar şi cea desfăşurată în altă calitate,  
se impune precizarea „militar”, iar art.17 
cuprinde ipostaze în care o persoană nu poate 
avea decât calitatea de militar. 
 
Este necesar a da forţă probantă tuturor actelor 
doveditoare privind vechimea în serviciu sau 
munca prestată. 
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  5. Articolul 18 alineatul (2) va avea 
următorul cuprins : 
 
„(2) Dovada privind vechimea în 
serviciu 
prestat în altă calitate decât cea de 
militar, se face cu carnetul de muncă 
sau cu alte acte, potrivit legii.” 
  
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 

  6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art.20.- (1) Între sistemul pensiilor 
militare de stat şi sistemul public de 
pensii se recunosc reciproc perioadele 
de vechime în serviciu, respectiv 
stagiile de cotizare, în vederea 
deschiderii şi stabilirii  dreptului la 
pensie şi a altor drepturi de asigurări 
sociale.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 

  7.Alineatul (2) al articolului 20 va avea 
următorul cuprins : 
 
  „ (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) 
pensia militară de stat se stabileşte 
pentru toate perioadele de vechime în 
serviciu, în condiţiile prevăzute la art. 
22 – 24.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
Deschiderea şi stabilirea dreptului la pensie se 
impune atâta vreme cât se ia în calcul toată 
vechimea în serviciu , aşa cum a fost definită prin 
lege 
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 2. Alineatul (1) al articolului 21 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Baza de calcul folosită pentru 
stabilirea pensie militare de stat este 
media soldelor lunare brute din 12 
luni consecutive cu funcţia cea mai 
importantă, alese din ultimii 5 ani de 
activitate, la care se adaugă solda de 
grad corespunzătoare la data trecerii 
în rezervă.” 

8. Alineatul (1) al articolului 21 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Baza de calcul folosită pentru 
stabilirea pensiei militare de stat este 
solda lunară brută a funcţiei 
exercitate/salariul brut al funcţiei 
îndeplinite/îndemnizaţia lunară brută 
avute în ultima lună de activitate, la 
care se adaugă solda de grad 
corespunzătoare la data trecerii în 
rezervă; cadrele militare pot opta 
pentru baza de calcul cea mai 
avantajoasă.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
Se impune menţinerea actualului sistem de 
calcul, dar se impune de asemenea ca baza de 
calcul să fie extinsă şi la celelalte categorii de 
venituri salariale, având în vedere faptul că unele 
cadre îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor din 
care fac parte, iar legea le acordă posibilitatea de 
a opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă. 

 3.- Alineatul (2) al articolului 21 se 
abrogă. 

9. Alineatul (2) al articolului 21 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
  
 „ (2) În cazul în care au avut loc 
modificări ale soldelor de 
funcţie/salariului brut al funcţiei 
îndeplinite/îndemnizaţiei lunare 
brute în ultimele 6 luni de activitate, 
baza de calcul o constituie media 
soldelor/salariilor brute ale funcţiilor 
îndeplinite/îndemnizaţiilor lunare 
brute din această perioadă, mai puţin 
solda de grad. La media obţinută se 
adaugă solda de grad prevăzută la alin. 
(1). „ 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
Stabilirea unei medii a veniturilor pe ultimele 6 
luni, în cazul în care au avut loc modificări ale 
acestora, este suficientă pentru a obţine o bază de 
calcul echitabilă pentru stabilirea drepturilor de 
pensie 
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(autorul amendamentului)  Motivare 

  10. Articolul 22 va avea următorul 
cuprins: 
  „ Art. 22. - Pensia de serviciu pentru 
limită de vârstă şi pensia anticipată se 
determină în procente din baza de 
calcul, astfel:  
   a) pentru activitatea desfăşurată în 
condiţii normale, 70 %; 
   b) pentru activitatea desfăşurată în 
condiţii deosebite, 75%; 
   c) pentru activitatea desfăşurată în 
condiţii speciale, 80 %,” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
 
 
 
Majorarea cuantumului procentelor din baza de 
calcul este motivată atât de majorarea punctului 
de pensie din sistemul public, dar şi de corelare 
cu alte sisteme de pensie cum ar fi cel din justiţie 
unde pensia se stabileşte în procent de 80 % din 
baza de calcul. 

  11. După articolul 25 se introduce un 
nou articol  25¹, cu următorul cuprins : 
 
„Art.25¹- (1) La trecerea în rezervă 
sau direct în retragere, cu drept la 
pensie, cadrele militare, beneficiază 
pentru fiecare an de activitate 
depusă, în funcţie de vechimea 
efectivă ca militar şi ca salariat civil 
în cadrul ministerelor şi instituţiilor 
centrale prevăzute la art. 1, de un 
ajutor stabilit în raport cu solda 
lunară/salariul lunar brut/ 
indemnizaţia lunară brută avute în 
luna schimbării poziţiei de 
activitate.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 
 
 
 
Acordarea unui ajutor la nivelul unei solde lunare 
nete avute în luna schimbării poziţiei de 
activitate, se impune avându-se în vedere practica 
din ţările Uniunii Europene şi membre NATO, 
precum şi în acord cu politica de protecţie socială  
a persoanelor care încheie activitatea prin 
pensionare, ca şi o recunoştinţă pentru activitatea 
plină de privaţiuni a cadrelor militare de carieră. 
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  12. După alineatul (1) al articolului 25¹ 
se introduce un nou alineat (2) cu 
următorul cuprins: 
„(2) Cadrele militare în activitate 
trecute în rezervă, cu drept de pensie 
de serviciu, înainte de împlinirea 
vârstei prevăzute de reglementările 
în vigoare, mai beneficiază, pentru 
fiecare an rămas până la limita de 
vârstă, de un ajutor egal cu două 
solde lunare brute impozabile.” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

 

 4.- Alineatul (2) al articolului 43 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Cuantumul pensiei de urmaş se 
stabileşte procentual din pensia 
susţinătorului prevăzută la alin. (1), în 
funcţie de numărul urmaşilor 
îndreptăţiţi şi de calitatea acestora, 
astfel : 
a) pentru un singur urmaş : 50 % 
b) pentru 2 urmaşi :             75% 
c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi : 
100%   
d) pentru soţul supravieţuitor dacă 
este singurul urmaş:  75% 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creşterea pensiei de urmaş pentru soţul/soţia unui 
cadru militar este motivată de situaţiile frecvente 
în care aceasta/acesta a trebuit să-şi urmeze 
partenerul de viaţă din garnizoană în garnizoană, 
la ordin, de multe ori fără posibilitatea de a se 
putea încadra în muncă şi implicit de a obţine o 
pensie . 

  13. La articolul 48 alineatul (1), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:    
„a) ori de câte ori se majorează solda de 
grad şi/sau solda funcţiei maxime ale 
cadrelor militare în activitate, potrivit 

 
 
 
 
Se impune ca baza de calcul să fie extinsă şi la 
celelalte categorii de venituri salariale, având în 
vedere faptul că unele cadre îndeplinesc funcţii în 
afara instituţiilor din care fac parte, iar legea le 
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(autorul amendamentului)  Motivare 

gradului militar şi funcţiei 
exercitate/salariul brut al funcţiei 
îndeplinite/îndemnizaţia lunară 
brută, avute la data trecerii în rezervă, 
în raport cu procentul de stabilire a 
pensiei în condiţiile prevăzute la art. 22-
24; cadrele militare pot opta pentru 
baza de calcul cea mai avantajoasă luată 
în considerare la calculul pensiei;” 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

acordă posibilitatea de a opta pentru baza de 
calcul cea mai avantajoasă. 

4. Art. IV. – Articolul 53 din Legea nr. 
80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.155 din 20 
iulie 1995, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.53.- Înaintarea în grad a cadrelor 
militare se poate face la termen, înainte 
de termen sau în mod excepţional, iar a 
celor în rezervă şi în retragere, la 
termen sau în mod excepţional. 
Înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor 
militari şi subofiţerilor în activitate şi în 
rezervă se face în ordinea ierarhică a 
gradelor, în raport cu nevoile şi 
posibilităţile forţelor armate, pe baza 
competenţei profesionale şi conduitei 
morale, consemnate în aprecierile de 
serviciu. 
La înaintarea în grad a ofiţerilor, se va 
acorda prioritate celor care prin 

Nemodificat. Modificarea se referă la posibilitatea înaintării în 
grad a cadrelor militare în retragere înainte de 
termen sau în mod excepţional, acest lucru 
neavând, practic, nici un efect pentru cei în 
cauză, nici asupra pensiei şi nici asupra altor 
drepturi de care beneficiază. 
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profesionalism şi rezultate deosebite 
obţinute în muncă, prin cultură, 
personalitate, spirit de organizare şi 
iniţiativă au perspective de a îndeplini 
funcţii superioare şi au stagiu în grad 
mai mare. 
Înaintarea în grad a cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere se 
poate face şi la propunerea asociaţiei 
de profil din care acestea fac parte.” 
 

4¹  Art. V. – Sursele de acoperire a 
majorării cheltuielilor bugetare 
aferente rezultate din punerea în 
aplicare a modificărilor aduse prin 
prezenta lege, vor fi asigurate din 
fondurile obţinute din contribuţia 
lunară de 6,5 %, pentru asigurările 
de sănătate stabilite asupra 
veniturilor realizate din pensii, 
potrivit art.257 alin.(1) lit. f ) din 
Legea          nr. 95/2006 privind 
reforma în sănătate precum şi din 
sumele obţinute din impozitul asupra 
veniturilor realizate din pensii, care 
depăşesc cuantumul pensiei 
neimpozabile, potrivit legii. 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 
 

După introducerea obligaţiei de a plăti impozit 
asupra veniturilor realizate din pensii, pentru 
sumele care depăşesc cuantumul stabilit de lege, 
precum şi prin introducerea obligaţiei de a 
contribui la sistemul pentru asigurările de 
sănătate, s-au creat fonduri necesare, atât pentru 
recalcularea şi recorelarea pensiilor, cât şi pentru 
acordarea unor facilităţi de natura celor 
menţionate. 

5. Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare 
la …………………… 

Se elimină. 
 
(Autor: dep. N. Mircovici) 

Stabilirea termenului de intrare în vigoare se face 
potrivit Constituţiei. 
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Nr. 
Crt. Text propunere legislativă Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului)  Motivare 

 
6. 

Art. VI. – Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.164/2001 ,a Legii 
nr.147/2000………vor fi completate 
prin hotărâre a Guvernului. 

Art. VI. – Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 147/2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern, a  Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a  
Legii nr. 164/2001 privind pensiile 
militare de stat, vor fi completate în 
mod corespunzător. 
 
( Autor: dep. N. Mircovici) 

Se impune punerea de acord a Normelor 
Metodologice cu noile reglementări. 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 


