
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru apărare, ordine                                                                                                                                                     Bucureşti, 26.05.2010 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                                                                                                       PL.x 323                                       
                  Nr. 32/160 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind  

sistemul unitar de pensii publice 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind sistemul unitar de pensii publice, transmis cu adresa nr. PL.x 323 din 17 mai 2010 şi înregistrat sub nr. 32/160 din 
18.05.2010. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
         În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut prezentul proiect de 
lege în şedinţa din 26 mai 2010. 
 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, 
precum şi avizul Consiliului Economic şi Social.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamentele cuprinse în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

Preşedinte, 
Costică CANACHEU 

 
Şef serviciu, Mihai Ţăranu 
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Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  siguranţă  naţională                                                                                                    ANEXA la av 323 
 

Amendamente admise 
Nr 
crt 

Textul proiectului de lege 
(adoptat de Senat) 

Text propus de comisie 
(autor amedamente: Comisia) 

Motivarea 
amendamentelor 

 
1. 

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul 
organizează şi garantează sistemul public de pensii, 
bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi 
participanţii la sistem; 

1. La art. 2, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează 
şi garantează sistemul public de pensii; 

 
 

2. 

 
 
 

-------- 

2. La art. 2, după litera i) se introduce o nouă literă, 
lit. j), cu următorul cuprins: 
j) principiul ocupaţional, potrivit căruia cadrele 
militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special 
din din sistemul administraţiei
penitenciarelor beneficiază de pensii de la bugetul de 
stat. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Art.3.  (1)  
.......................................................... 
q) stagiu de cotizare în specialitate – perioada în care 
o persoană din sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională s-a aflat în una din 
următoarele situaţii: 
q.1. a avut calitatea de cadru militar în activitate; 
q.2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, 
militar cu termen redus, elev al unei şcoli militare/şcoli 
de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de 
învăţământ din sistemul de apărae, ordine publică şi 
siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, 
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciarelor, cu excepţia 
liceului militar; 
q.3. a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist; 
q.4. a fost în captivitate; 
q.5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut 

 
3. La art. 3 , litera q) se elimină 
 
 

 
 
 
 
1. Este necesara 

menţinerea în vigoare a 
Legii nr. 164/2001 privind 
pensiile militare de stat si a 
Legii nr. 179/2004 privind 
pensiile de stat şi alte 
drepturi de asigurări sociale 
ale poliţiştilor,  care 
îndeplinesc criteriile 
specifice de bază prevăzute 
de reglementările 
comunitare, pentru 
încadrarea unui sistem de 
securitate socială ca sistem 
ocupaţional; aceasta este în 
concordanţă cu principiul 
constituţional al egalităţii 
între cetăţenii României, cu 
jurisprudenţa C.E.D.O şi cea 
a Curţii Constituţionale a 
României, care consacră şi 
statuează dreptul la 
diferenţă, respectiv dreptul 
persoanelor/categoriilor 
socio profesionale aflate în 
situaţii juridice diferite de a 
beneficia de tratament 
juridic diferit.
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special în instituţiile de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
.................................................................. 

 
 

4. Art.6.- (1) 
 
I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de 
contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi 
gradaţii voluntari; 

4. La art. 6 pct. I alin. (1),  litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de 
contract individual de muncă; 

5. Art.6.- (1) 
.................................................................................... 
c) cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii 
publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

 
 
5. La art. 6 alin. (1) pct. I, litera c) se elimină 
 

6. Art.6.- (1) 
.................................................................................... 
V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi 
funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciarelor ale căror raăporturi de 
serviciu au încetat, din domeniul apărării, ordinii 
publice şi a siguranţei naţionale care beneficiază de 
ajutoare lunare, ce se asigură din bugetul de stat, în 
condiţiile legii. 

 
 
6. La art. 6 alin. (1), punctul V se elimină 
 

7. Art. 9.- 
......................................................................................  
(2) Angajatorii din domeniul apărării nationale, ordinii 
publice si sigurantei nationale au obligatia de a pune la 
dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale, 
toate documentele necesare verificării legalitătii şi 
corectitudinii datelor înscrise în declaratia nominală de 
asigurare si a obligatiilor de plată către bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

 
 
7. La art. 9, alineatul (2) se elimină 
 

8. Art. 10.- 
........................................................... 
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 

 
 
8. La art. 10, alineatul (2) se elimină 

 
 
Diferenţa de tratament se 

justifică şi este impusă, în 
principal, de faptul că 
acestor categorii socio-
profesionale, pe parcursul 
carierei de  militar si poliţist 
le este drastic restrâns 
exerciţiul unor drepturi 
civile şi politice 
fundamentale, tratamentul 
diferenţiat în materia 
regimului juridic al 
pensionării reprezentând  o 
compensare parţială a 
acestor restrângeri, o 
recunoaştere şi o 
recompensă acordată de 
către stat, la sfârşit de 
carieră, pentru activitatea 
specială, marcată de 
numeroase riscuri, 
responsabilităţi şi privaţiuni 
specifice profesiei, 
desfăşurată sub jurământ, în 
slujba poporului, a 
legalităţii, pentru apărarea 
statului de drept, a 
suveranităţii şi 
independenţei statului 
român, a securităţii 
europene şi euroatlantice.
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I lit. c), declaraţia prevăzută la art.7 constiutie singurul 
document pe baza căruia se stabileşte stagiul de 
cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

9. Art.16.- 
......................................................................... 
b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea 
pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. 
(1) pct.I lit. c), până la intrarea în vigoare a prezentei 
legi; 
...................................................... 
d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi data 
intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul persoanelor 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct.I lit. c). 

 
 
9. La art. 16, literele b) şi d) se elimină 

 
 

IDEM 
 

10.  
 
Art. 17. - (1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada 
suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în 
serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 
1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a 
Il-a, respectiv în condiţii speciale în cazul 
persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

10. La art. 17, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada 
suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în 
serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-
a.

11. Art. 27. –(1) 
................................................................................... 
b)angajatorii şi instituţiile care efectuează plata 
ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 
alin.(l) pct. V;

 
11. La art. 27 alin. (1), litera b) se elimină 

12.   Art. 27. –(3) 
................................................................................... 
c)41,3% pentru condiţii speciale şi alte condiţii de 
muncă, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale, datorate de angajator şi 
angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% 
datorate de angajatori.

 
12. La art. 27 alin. (3), litera c) se elimină 

 
Se respecta PRINCIPIUL 
NERETROACTIVITATII 
LEGII CIVILE, consacrat de 
art. 15 alin. (2) din Constitutie: 
"Legea dispune numai pentru 
viitor, cu exceptia legii penale 
sau contraventionale mai 
favorabile." Principiul 
neretroactivitatii impune ca 
legea noua nu reglementeaza 
raporturile juridice aparute, 
modificate sau stinse inainte de 
intrarea ei in vigoare. Nimeni 
nu poate actiona in 
conformitate cu niste norme 
care nu exista, nu poate 
respecta niste norme care nu au 
fost adoptate si poate nimeni 
nu se gandeste ca vor apare. 
Daca legea noua ar anula ceea 
ce a statuat vechea lege, 
increderea in lege s-ar diminua, 
s-ar aduce atingere grava la 
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13. 
Art. 28. - 

......................................................................... 

(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I 
lit. c), condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi 
îormale, deosebite, speciale si alte condiţii de muncă. 
 

 
 
 
13. La art. 28 alineatul (2) se elimină 

autoritatea legii, iar vointa de a 
da ascultare legilor ar scadea 
considerabil; 
 

IDEM 
 
 

 
 
 

 
14. Art.29.- 

.................................................................................... 
(2) In domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în 
condiţii deosebite, speciale si alte condiţii se realizează 
pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare 
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 
privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor 
cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, 
specifice pentru cadrele militare în activitate, cu 
modificările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 
1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi 
activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi 
alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările 
ulterioare. 

 
 
14. La art. 29 alineatul (2) se elimină 

IDEM 
 
 
 

 

15. Art. 30.-(1) 
c) activităţi din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele 
normative cu regim clasificat emise până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
15. La art. 30 alin. (1), litera c) se elimină 

 
 

IDEM 

16.  
 
Art. 34. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale datorată de angajator, o constituie 

16. La art. 34, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de angajator, o constituie suma 

IDEM 
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suma salariilor/soldelor brute lunare precum şi 
asimilate acestora. 

salariilor brute lunare precum şi asimilate acestora. 

17. Art. 37. - (1) 
....................................................................................... 
j) plăţi compensatorii şi ajutor la trecerea în rezervă 
sau direct în retragere, respectiv la încetarea 
raporturilor de serviciu cu drept la pensie;  

 
 
17. La art. 37 alin. (1), litera j) se elimină 

18. Art.49.-(1) 
............................................................................. 
g) a fost elev al unei scoli militare/şcoli de agenţi de 
poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor 
şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciarelor, cu excepţia liceului 
militar. 

 
 
18. La art. 49 alin. (1), litera g) se elimină 

19. Art. 54. - (1) In cazul persoanelor prevăzute la art. 6 
alin. (1) pct. I lit. c), vârsta standard de pensionare este 
de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 
Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea 
vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării 
prevăzute în anexa nr. 6. 
(2) In cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 
I lit. c), stagiul minim de cotizare în specialitate este 
de 20 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 
Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea 
stagiului minim de cotizare în specialitate, conform 
eşalonării prevăzute în anexa nr. 6. 
(3)In cazul persoane.or prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 
I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, 
atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea 
acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului 
complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în 
anexa nr. 6. 

 
19. Articolul 54  se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDEM 
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20. Art. 62.- 
............................................................................. 
(2)În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 
I lit. c), pentru obţinerea
pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. 
(1) este necesară şi realizarea
stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în 
anexa nr. 6 şi care se află în una
dintre următoarele situaţii: 

a) sunt trecute în rezervă/au încetat 
raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii
limitei de vârsta în grad prevăzută de statutul cadrelor 
militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei
penitenciarelor sau ca urmare a reorganizării unor 
unităţi şi a reducerii unor
funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte 
motive sau nevoi ale
instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; 

b) sunt trecute în rezervă sau direct în 
retragere/au încetat raporturile de
serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat 
pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de 
expertiză medico-militară. 

 
 
 
20. La art. 62 alineatul (2) se elimină 

 
 
 
 

IDEM 

21. Art. 65.- 
............................................................................. 
(2) In cazul persoane;or prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 
I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe 
lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) este necesară şi 
realizarea stagiului minim i:'e cotizare în specialitate 
prevăzut în anexa nr. 6 şi care se află în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de 

 
 
21. La art. 65 alineatul (2) se elimină 
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serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârste în grad 
prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/ 
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciarelor iau ca urmare a 
reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din 
statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau 
nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au 
încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca 
inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de 
către comisiile de expertiză medico-militară. 

22.  
 
Art. 70. - (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se 
face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii, cu avizul Ministerului Sănătăţii 
Publice, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentului alineat. 
(2) C.N.P.P. şi casele de pensii sectoriale, prin 
intermediul Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a 
Comisiilor Centrale de Expertiză Medico-Militară 
ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii, organizează, îndrumă şi controlează 
activitatea de expertiză medicală şi recuperare a 
capacităţii de muncă. 

22. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 70. - (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face 
încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu 
avizul Ministerului Sănătăţii Publice, care va fi adoptată 
în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului alineat. 
 
 
(2) CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul 
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează, 
îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală 
şi recuperare a capacităţii de muncă. 
 
 
 
 

IDEM 

23.  
 
Art. 71. - (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în 

23. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 71. - (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea 

IDEM 
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vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la ce 
ere, de către medicul specializat în expertiză medicală 
a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în 
continuare, medic expert al asigurărilor sociale, iar în 
cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I 
lit. c) de către comisiile de expertiză medico-
militară de pe lângă spitalele din sistemul de 
apărare naţională, ordine publică şi figurantă 
naţională. 

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, 
cererea şi documentele medicale ale solicitantului se 
depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii 
de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii 
competente în funcţie de domiciliul solicitantului sau, 
după caz, la comisiile de expertiză medico-militară 
de pe lângă spitalele militare. 
(3)În urma examinării clinice şi analizării 
documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor 
sociale completează raportul de expertiză medicală a 
capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra 
capacităţii de muncă. In cazul persoanelor prevăzute 
la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză 
medico-militară de pe lângă spitalele militare emit 
decizii medicale de încadrare într-un grad de 
invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală 
de expertiza medico-militară a Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, 
după caz. 
(4)In situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale 
prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau 
examinări de specialitate suplimentare, medicul expert 
al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea 
duratei concediului pentru incapacitate temporară de n 
uncă, în condiţiile legii. 

stabilirii gradului de invaliditate, se face, la ce ere, de 
către medicul specializat în expertiză medicală a 
capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în 
continuare, medic expert al asigurărilor sociale. 
 
 
 
 
 
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi 
documentele medicale ale solicitantului se depun la 
cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă 
din cadrul casei teritoriale de pensii competente în 
funcţie de domiciliul solicitantului.   
 
 
(3)În urma examinării clinice şi analizării documentelor 
medicale, medicul expert al asigurărilor sociale 
completează raportul de expertiză medicală a capacităţii 
de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de 
muncă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)In situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale 
prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau 
examinări de specialitate suplimentare, medicul expert 
al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea 
duratei concediului pentru incapacitate temporară de n 
uncă, în condiţiile legii. 
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(5)Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în 
termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se 
comunică în termen de 5 zile de ia emitere. In situaţiile 
prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei 
medicale se prelungeşte corespunzător. 
(6)Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate 
fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile 
centrale de expertiză medico-mil iară ale 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor si Serviciului Român 
de Informaţii, după caz. 
(7)Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în 
cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a 
Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 
Muncă. 
(8)Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în 
termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă 
în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 
zile de la data soluţionării. 
(9)Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale 
comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor 
prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele 
judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, 
precum şi deciziile prevăzute la alin. (7), necontestate 
în termen rămân definitive. 

(5)Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în 
termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se 
comunică în termen de 5 zile de ia emitere. In situaţiile 
prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei 
medicale se prelungeşte corespunzător. 
(6)Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate 
fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la comisiile medicale de contestaţii. 
 
 
 
 
(7)Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în 
cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a 
Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 
Muncă. 
(8)Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în 
termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în 
soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 
zile de la data soluţionării. 
(9)Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în 
soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi 
atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen 
de 30 de zile de la comunicare. 
 
 
 
 
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, 
precum şi deciziile prevăzute la alin. (7), necontestate în 
termen rămân definitive. 

24. Art. 79. –  
................................................................................... 
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) 

24. La art. 79, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se 

IDEM 
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se face numai cu avizul Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de 
Muncă sau ale comisiilor centrale de expertiză 
medico-militară ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii, după caz. 

face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă. 

25.  
 
 
Art. 80. - (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală 
şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele 
Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de 
Muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-
militară ale Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru 
expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile 
expertizării sunt obligatorii şi definitive. 
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, 
Centrele Regionale de Expertiză Medicală a 
Capacităţii de Muncă sau la comisiile centrale de 
expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii, din motive 
imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii 
pensiei. 

25. La art. 80, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
Art. 80. - (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală 
şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele 
Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de 
Muncă pot convoca pentru expertizare pensionarul de 
invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi 
definitive. 
 
 
 
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele 
Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de 
Muncă, din motive imputabile pensionarului, atrage 
suspendarea plăţii pensiei. 
 

IDEM 

26.  
Art. 103. – 
...............................................................................
(5)Pentru cadrele militare şi funcţionarii publici cu 
statut special din sistemul administraţiei 
penitenciarelor care aparţin Ministerului Justiţiei, 
Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de 
Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii 

 
 
26. La art. 103, alineatul  (5) se elimină 
 

IDEM 
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Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de 
pensii sectoriale care funcţionează în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate 
între acestea. 

27. Art. 114.- (1) 
........................................................................... 
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş 
prevăzut la art. 84 lit. c), sau cel prevăzut la art. 86 
alin. (1), nu se prezintă la revizuirea medicală 
obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 
Muncă, a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a 
Capacităţii de Muncă sau a comisiilor centrale de 
expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii; 

27. La art. 114 alineatul (1), litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş 
prevăzut la art. 84 lit. c), sau cel prevăzut la art. 86 alin. 
(1), nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau 
la convocarea Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a 
Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a 
Capacităţii de Muncă; 

IDEM 

28.  
Art. 135. - Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea 
caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei si Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen 
de 30 de zile de la data publicării prezentei legi. 

 
 
28. Articolul 135  se elimină 

IDEM 

29. Art. 140. – 
.............................................................................. 
(3)Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii 
sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii, după caz. 

 
 
29. La art. 140, alineatul  (3) se elimină 
 

IDEM 

30.  
 

30. La art. 151, alineatul (1), se modifică şi va avea IDEM 
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Art. 151. - (1) Deciziile de pensie emise de casele 
teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot 
fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la 
comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii. 

următorul cuprins: 
(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de 
pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, 
în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia 
Centrală de Contestaţii. 

31.  
 
Art. 152. - (1) Comisia Centrală de Contestaţii şi 
comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii sunt organisme de verificare, care 
examinează şi hotărăsc asuora deciziilor de pensie 
emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de 
casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea 
corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice. 
(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei 
Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiilor de 
contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se 
stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale, ministrului apărării 
naţionale, ministrului administraţiei şi internelor şi 
directorului Serviciului Român de Informaţii, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de 
Contestaţii şi comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri. 

31. La art. 152, alineatele (1) - (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(1) Comisia Centrală de Contestaţii  este organism de 
verificare, care examinează şi hotărăşte asupra 
deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de 
pensii şi urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei 
referitoare la pensiile publice. 
 
 
 
 
(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei 
Centrale de Contestaţii, se stabileşte prin ordin al 
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 
 
 
 
 
 
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de 
Contestaţii adoptă hotărâri. 

IDEM 
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32.  
 
Art. 153. - (1) Hotărârile Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii 
care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei fi Internelor 
şi Serviciului Român de Informaţii se comunică 
persoanelor în cauză si caselor teritoriale de pensii sau 
caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în 
termen de 5 de zile de la adoptare. 

32. La art. 153, alineatul (1)  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 153. - (1) Hotărârile Comisiei Centrale de 
Contestaţii se comunică persoanelor în cauză si caselor 
teritoriale de pensii în termen de 5 de zile de la 
adoptare. 

IDEM 

33. Art. 155. –  
.................................................................................... 

 

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale 
comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii privind deciziile de pensie; 
e) deciziile Comisiilor Medicale de Contestaţii şi ale 
Comisiilor Centrale de Expertiză Medico-Militară 
ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Intérnelo: şi Serviciului Român de 
Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind 
deciziile medicale asupra capacităţii de muncă; 

33. La art. 155, literele d) şi e) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii privind 
deciziile de pensie; 
 
 
 
e) deciziile Comisiilor Medicale de Contestaţii date în 
soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale 
asupra capacităţii de muncă; 
 

IDEM 

34. Art. 162. –  
............................................................................. 
(2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat până la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cadrele 
militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din 
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi a 
siguranţei naţionale se face de casele de pensii 
sectoriale, pe măsura preluării datelor din actele 
doveditoare prevăzute la art. 161 alin. (2). 

 
 
34. La art. 162, alineatul  (2) se elimină 
 

IDEM 

35. Art. 166.- 35. La art. 166 alin. (5), litera b) se modifică şi va IDEM 
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...........................................................................
(5)......................................................................... 
b) 25 % din salariul mediu brut lunar pe economie din 
perioadele respective în situaţiile prevăzute la art. 49 
alin .(1) lit. b), c) şi g); 

avea următorul cuprins: 
 
b) 25 % din salariul mediu brut lunar pe economie din 
perioadele respective în situaţiile prevăzute la art. 49 
alin. (1) lit. b) şi c) ; 

36.  
Art. 169. - In cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. 
(1) pct. I lit. c), la determinarea punctajelor lunare, 
pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a 
prezentei legi, se utilizează solda brută sau 
netă/salariul brut sau net, după caz. 

 
36. Articolul 169  se elimină 

IDEM 

37.  
 
Art. 173. - La data intrării în vigoare a prezentei 

legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza 
legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul prezentei 
legi: 
a) pensiile militare de stat; 
b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale 

funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul adminstraţiei penitenciarelor; 

c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, 
procurorilor şi judecătorilor, respectiv 
magistraţilor asistenţi ai Curţii Constituţionale; 

d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea; 

e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic 
şi consular; 

f)         pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici  
parlamentari; 
g)         pensiile deputaţilor şi senatorilor; 
h) pensiile  de  serviciu  ale  personalului  

aeronautic  civil  navigant

37. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 173. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza 
legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul prezentei 
legi: 
 
 
 
a)pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi 
judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi ai Curţii 
Constituţionale; 
b)pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea; 
c)pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi 
consular; 
d)pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici 
parlamentari; 
e)pensiile deputaţilor şi senatorilor; 
f)pensiile  de  serviciu  ale  personalului  aeronautic  
civil  navigant profesionist din aviaţia civilă; 

IDEM 
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profesionist din aviaţia civilă; 
i)         pensiile de serviciu ale personalului Curţii de 
Conturi; 
j) pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi 
de asigurări sociale. 

g)pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi; 
 h) pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi 
de asigurări sociale. 
 

38. Art. 174. - (1) Pensiile de serviciu anticipate şi 
anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 173 lit. 
a) şi b), devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul 
prezentei legi. 

38. La art. 174, alineatul (1) se elimină 
 

IDEM 

39.  
 
Art. 175. - (1) Pensiile prevăzute la art. 173 lit. a)- i) 
se recalculează prin determinarea punctajului mediu 
anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând 
algoritmul de calcul prevăzut de prezenta lege 
considerându-se îndeplinite condiţiile de deschidere a 
dreptului pentru fiecare categorie de pensie. 

39. La art. 175 alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 175. - (1) Pensiile prevăzute la art. 173 lit. a) - g) se 
recalculează prin determinarea punctajului mediu anual 
şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de 
calcul prevăzut de prezenta lege considerându-se 
îndeplinite condiţiile de deschidere a dreptului pentru 
fiecare categorie de pensie. 

IDEM 

40.  
 
Art. 176. - Cuantumul pensiilor prevăzute la art. 173 
lit. a) - i) se păstrează în plată până la data încheierii 
procesului de recalculare. 

40. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 176. - Cuantumul pensiilor prevăzute la art. 173 lit. 
a) - g) se păstrează în plată până la data încheierii 
procesului de recalculare. 

IDEM 

41. Art. 182. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, contribuţia individuală de asigurări sociale, 
suportată de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, 
lit. c), nu va diminua venitul net al acestora. 
(2)Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează prin 
majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor 
asigurate corespunzător diferenţei între cota de 
contribuţie individuală de asigurări sociale, prevăzută 
de prezenta lege şi cota de contribuţie individuală 
prevăzută de legislaţia anterioară. 
(3)Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul 

41. Articolul 182  se elimină IDEM 
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a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv la 
majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor 
asigurate, astfel încât contribuţia de asigurări sociale 
suportată de asiguraţii prevăzuţi la alin. (1) să nu 
conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va 
face pe baza normelor metodologice aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

42.  
 
Art. 190. - (1) Baza de date privind asiguraţii 
sistemului public de pensii, cu excepţia celor 
prevăzuţi la art. 6, alin. (1) pct. I, lit. c) este 
proprietatea CNPP şi are caracter confidenţial. 

(2) Bazele de date privind asiguraţii 
sistemului public de pensii prevăzuţi la art. 6, alin. 
(1) pct. I, lit. c) surit proprietatea caselor de pensii 
sectoriale şi au caracter confidenţial. 

42. Articolul 190 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 190. - Baza de date privind asiguraţii sistemului 
public de pensii este proprietatea CNPP şi are caracter 
confidenţial. 
 

IDEM 

43. Art. 198.- 
.............................................................................. 
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, 
prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) şi g), care 
constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în 
sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate 
sistemului public de pensii, se iau în calcul, opţional, 
în unul dintre sisteme. 

43. La art. 175 alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute 
la art. 49 alin. (1) lit. b), şi c), care constituie şi vechime 
în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de 
asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, 
se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme. 
 

IDEM 

44. Art. 201.- 
................................................................................ 
b) 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 şi 
completările ulterioare; 
..................................................................................... 
e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte 

 
43. La art. 201, literele b), e), t) şi u) se elimină 

IDEM 
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drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 
31 mai 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
t) prevederile cu referire la pensii din art. 11, 21, 24, 
85, 103 din Legea 80/1995 privind Statului cadrelor 
militare publicată în Monitorul Oficial nr. 155 din 20 
iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; 
u) prevederile cu referire Ic pensii din art. 6, alin. (3) 
al art. 19, lit. e) alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 
384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
868 din 24 octombrie 2006; 

45. ANEXA nr. 6 Se elimină IDEM 
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