
PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA PRIVIND REDUCEREA CHELTUIELILOR CU PENSIILE DE
SERVICIU, CU RESPECTARE  JALON 215 DIN PNRR

Luând în considerare criteriile de verificare a jalonului nr. 215 din CID -  PNRR,  privind necesitatea asigurării şi
respectării principiului echităţii pentru pensionari,

calcularea drepturilor de pensie de serviciu în baza contributivității și reajustarea procentului de calcul raportat la
venitul obținut,

perioada minimă de contribuție necesară în specialitate în vederea deschiderii drepturilor de pensie, 

respectarea deciziilor Curții Constituționale privind limitele definite explicit în considerentele acesteia,

neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă generează adâncirea discrepanţelor existente între
diferite categorii de pensionari, determinate de cuantumul pensiilor de serviciu care este vădit mai mare faţă de
pensia medie din sistemul public de pensii, sistem care are la bază, printre altele,  principiul contributivităţii,  al
solidarităţii şi egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului.

Potrivit legislaţiei în vigoare,  aceste categorii  de pensii de serviciu se actualizează anual în raport  cu majorarea
salariilor personalului aflat în activitate.

Prin  urmare,  în  vederea  evitării  unei  grave  atingeri  aduse  principiilor  echităţii  şi  egalităţii  de  tratament  între
asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune
adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei
de serviciu.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I – 
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează :

1. Alin. (1) al art. 421  se modifică și va avea următorul cuprins:

    (1)  Personalul  aeronautic  civil  navigant  profesionist  beneficiază  de  pensie  de  serviciu,  potrivit  categoriei
profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de pensionare:

    a)  piloţi,  piloţi  instructori  avioane  de la  Şcoala Superioară  de  Aviaţie  Civilă,  însoţitori  de bord/membri  ai
echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în
zbor, care au vârsta standard împlinită şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal
aeronautic civil navigant profesionist;

    b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control
aeronave şi  ingineri  de recepţie  şi  control  mijloace  PNA-TC, care au vârsta  standard împlinită şi  au realizat  o
vechime de cel puţin 30 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.    

2. Alin. (1) al art. 422  se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 421 alin. (1) are
dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de
activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.”

3. Alin. (1) al art. 424  se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul
public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de
pensii publice.

4. Alin. (3) al art. 422 se abrogă
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5. Art. 423 se abrogă

6. Prevederile de la lit.b) și c) ale art. 427  se abrogă.

Art. II. -

 Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al  instanţelor judecătoreşti  şi  al
parchetelor  de  pe  lângă  acestea  şi  al  personalului  care  funcţionează  în  Institutul  Naţional  de  Expertize
Criminalistice,  publicată în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează  :

1.Alin. (1) al art. 685  se modifică astfel:

”(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la
art.  3 alin.  (2),  personalul  de specialitate  criminalistică şi  personalul  care  ocupă funcţii  auxiliare de specialitate
criminalistică prevăzut la art. 3  1, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin
25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de
pensii,  de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute
lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune
cererea de pensionare.”

2. Prevederile alin. (2) și (3), ale art. 685 se abrogă.

3. Art. II din Legea nr. 130/2015 se abrogă. 

Art. III. -

Legea nr.  7/2006 privind statutul  funcţionarului  public  parlamentar,  republicată  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează :

1.Alin. (3) al art. 731 se modifică astfel: 

” (3) La împlinirea vârstei prevăzute la alin. (2), funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de
ani, din care cel puţin 25 ani în structurile Parlamentului, beneficiază de pensie de serviciu în cuantum de 65% din
baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării. Pensia
acordată nu poate depăşi nivelul salariului de bază brut, inclusiv sporurile acodate în ultimele 12 luni anterioare
datei pensionării, al funcţiei deţinute sau al funcţiei asimilate, după caz. ”

2. La articolul 93, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 "(5) De prevederile art. 41, art. 43 și art.73 beneficiază şi personalul prevăzut la art. 5 alin. (4)."

3.Alin. (4), alin. (7) și alin.(8), ale art. 731 se abrogă. 

Art. IV. -

Legea  nr.  216/2015 privind  acordarea  pensiei  de  serviciu  membrilor  Corpului  diplomatic  şi  consular  al
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, se modifică după
cum urmează :

1.Alin. (1) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 25 ani în Ministerul Afacerilor
Externe, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la
împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din
baza de calcul reprezentată de media  salariilor de bază brute lunare  realizate în ultimele 12 luni corespunzătoare
încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avuteW

W
W

.L
U

M
EA

B
A

N
IL

O
R

.R
O



în  ultimele  12  luni  de  activitate  în  administraţia  centrală  a  Ministerului  Afacerilor  Externe  înainte  de  data
pensionării.”

2.Alin. (2) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României
în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, pensia de serviciu se stabileşte în cuantum de 65%  din baza de
calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni corespunzătoare funcţiei de
ambasador  similar  în  plată  în  administraţia  centrală  a  Ministerului  Afacerilor  Externe,  la  care  se  adaugă
indemnizaţiile şi sporurile avute în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor
Externe înainte de data pensionării.”

3.Prevederile alin. (3) și alin. (4) ale art. 1 se abrogă.

4.Alin. (5) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), care îndeplinesc condiţiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe,
se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii
de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte în cuantum
de 65% din baza  de calcul  reprezentată  de  media  salariilor  de  bază brute  lunare  realizate  în  ultimele 12 luni
corespunzătoare  încadrării  în  funcţia  de  execuţie  avută  la  data  încetării  activităţii  în  administraţia  centrală  a
Ministerului  Afacerilor  Externe, similare în plată cu cele al  unui membru al  Corpului  diplomatic şi  consular  al
României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcţie de execuţie specifică, aflată în activitate în Ministerul
Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultimele 12 luni  înainte de data încetării
activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi
care  sunt prevăzute de legea  salarizării  în vigoare la data înregistrării  cererii  de acordare  a pensiei  de serviciu
stabilite în condiţiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat
raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.”

5.Alin. (6) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) şi (2) pot beneficia şi membrii Corpului diplomatic şi consular al
României, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice, pensionaţi anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege
pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul
reprezentată de media  salariilor de bază brute lunare  realizate în ultimele 12 luni similare în plată, corespunzător
funcţiei de execuţie deţinute de aceştia la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor
Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultimele 12  luni de activitate în administraţia centrală
a  Ministerului  Afacerilor  Externe,  care  nu  au  fost  incluse  în  salariul  de  bază  şi  care  sunt  prevăzute  de  legea
salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei
legi.”

6.Alin. (8) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României
în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul
reprezentată  de media  salariilor  de bază brute lunare  realizate în ultimele 12 luni corespunzătoare  funcţiei  de
ambasador  similar  în  plată  în  administraţia  centrală  a  Ministerului  Afacerilor  Externe,  la  care  se  adaugă
indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului
Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la
data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi.”

7.Alin. (1) al art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) De prevederile  prezentei  legi,  în  situaţia  îndeplinirii  condiţiilor  impuse  de  aceasta,  beneficiază  şi  membrii
Corpului diplomatic şi consular al României, cu o vechime de cel puţin 25 ani în Departamentul de Comerţ Exterior
din Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Ministerul Comerţului şi Turismului,
Ministerul Comerţului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al
Guvernului,  Ministerul  Economiei  şi  Comerţului,  Ministerul  Economiei  şi  Finanţelor,  Ministerul  pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
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Comerţului  şi  Mediului  de  Afaceri,  Ministerul  Economiei,  Comerţului  şi  Mediului  de  Afaceri,  Ministerul
Economiei, Comerţului şi Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerţ Exterior, din care cel puţin 4
ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale
României din străinătate. ”

8.Alin. (2) al art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Cuantumul  pensiei  de  serviciu  pentru  persoanele  prevăzute  la  alin.  (1)  este  de  65%  din  baza  de  calcul
reprezentată de media  salariilor de bază brute lunare  realizate în ultimele 12 luni corespunzătoare   încadrării în
funcţia de execuţie deţinută de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior şi sporurile
avute în ultimele 12  luni  de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior, înainte de
data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la
data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi.”

9.Alin. (4) al art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(4) Cuantumul  pensiei  de  serviciu  pentru  persoanele  prevăzute  la  alin.  (3)  este  de  65% din  baza  de  calcul
reprezentată  de  media  salariilor  de  bază brute  lunare  realizate  în  ultimele  12 luni  corespunzătoare  funcţiei  de
execuţie  deţinute  de  acestea  în  administraţia  centrală  a  Departamentului  de  Comerţ  Exterior  la  data  încetării
activităţii, şi sporurile avute în ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ
Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază şi care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data
înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi.”

Art. V. -

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează :

1.Alin. (4) al art. 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet pot beneficia de
pensie  de  serviciu,  la  împlinirea  vârstei  standard  de  pensionare  prevăzută  de  sistemul  public  de  pensii,  în
cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi.

2.Alin. (2) al art. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 25 ani în cadrul Curţii de
Conturi beneficiază,  la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind
sistemul public de pensii,  de pensie de serviciu,  în cuantum de 65% din baza de calcul  reprezentată de media
veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare
lunii în care se depune cererea de pensionare.”

3.Alin. (3) al art. 51 se abrogă.

4.Alin. (4) al art. 51 se abrogă.

5.Alin. (11) al art. 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(11) De  pensie  de  serviciu  beneficiază  şi  auditorii  publici  externi  care,  la  data  solicitării  acestei  pensii,  sunt
pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de
65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare determinată potrivit alin. (2), realizate de un
auditor public extern în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă.”

Art. VI. -

Legea nr. 223/2015 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: W
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Alin. (2) al art. 16. – se modifică si va avea următorul cuprins:

 (2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 65 de ani. Atingerea
acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta lege.

Alin (1) al art. 18. - se modifică si va avea următorul cuprins:

”(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în
activitate, care au o vechime efectivă de minimum 25 de ani, dintre care cel puţin 15 ani vechime în serviciu, şi care
se află în una dintre următoarele situaţii:”

Alin (2) al art. 21. – se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiţii stabilite prin acte normative, nu
poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 52 de ani.”

Alin. (1) al art. 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Baza  de  calcul  folosită  pentru  stabilirea  pensiei  militare  de  stat  este  media  soldelor/salariilor  lunare  brute
realizate  la  funcţia  de  bază  în  ultimele  12  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:”

Alin. (4) al art.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(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 poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute
realizate la  funcţia  de bază în  12 luni consecutive,  din ultimii  5  ani  de activitate  anteriori  plecării  în  misiune,
actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.”

Alin. (6) al art.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(6) La  determinarea bazei  de calcul  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 bază în
12luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.”

Alin. (7) al art.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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 12 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără
plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.”

Alin. (8) al art.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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  12  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 urmaş.”

Alin. (9) al art.28 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) În  situaţia  în  care  titularul/susţinătorul  nu a realizat  venituri  cel  puţin  12 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.”W
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Alin. (1) lit. b) al art. 29 se abrogă.

Alin. (2)  al art. 29 se abrogă.

Art. 30 se abrogă.

Art. VII. – 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor  republicată, în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 826 din 13 septembrie 2005 se modifică după cum urmează  : 

Alin. (1) Art. 82 se modifică astfel: 

”(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, magistraţii-asistenţi de la
Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii
judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la
Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror
financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot
beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu,
în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare sau de media
salarilor  de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni,  după caz,  şi  sporurile avute în ultimele 12 luni de
activitate înainte de data pensionării.”

Alin. (2) Art. 82 se abrogă.

Alin. (3) Art. 82 se abrogă.

Alin. (4) Art. 82 se abrogă.

Alin. (5) Art. 82 se modifică astfel: 

 ”(5) Persoanele  care  îndeplinesc condiţiile  de vechime prevăzute  la alin.  (1)  în funcţia  de judecător,  procuror,
magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori
procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii  de Conturi se pot pensiona şi pot
beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu,
chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte dintr-o bază de calcul egală media
indemnizaţiilor de încadrare brute lunare avute în ultimele 12 luni de un judecător sau procuror în activitate, în
condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, şi sporurile, în procent, avute în ultimele 12
luni de activitate înainte de data eliberării din funcţie ori, după caz, cu media veniturilor brute lunare realizate şi
sporurile  avute  în  ultimele  12 luni  de  activitate  înainte  de  data  pensionării.  De  această  pensie  de  serviciu  pot
beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile.”

Alin. (6) Art. 82 se modifică astfel: 

”  (6) Judecătorii  şi  procurorii  şi  magistraţii-asistenţi  de  la  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  şi  de  la  Curtea
Constituţională au dreptul la pensie de invaliditate în cuantum de 65 % din pensia de serviciu.”

 Alin. (1) Art. 83 se modifică astfel: 

”(1) Judecătorii,  procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalul de
specialitate  juridică  prevăzut  la  art.  87 alin.  (1) pot  fi  menţinuţi  în  funcţie  după împlinirea  vârstei  standard  de
pensionare prevăzută de lege, cu avizul anual al Secţiei pentru judecători sau, după caz, al Secţiei pentru procurori,
până la vârsta de 70 de ani.”

Alin. (1) Art. 831 se modifică astfel:

”(1) Judecătorii şi procurorii pot fi pensionaţi anticipat, cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute de
prezenta lege cu până la 5 ani, în cazul în care depăşesc vechimea în magistratură prevăzută la art. 82 alin. (1) cu cel
puţin 5 ani. ”

Alin. (3) Art. 831 se modifică astfel:
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 ”(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate
dintr-o activitate profesională,  indiferent de nivelul veniturilor respective,  până la împlinirea vârstei  standard de
pensionare prevăzută de sistemul public de pensii.”

Alin. (4) Art. 831 se modifică astfel:

 ”(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) .”

Alin. (1) al art. 84 se modifică astfel:

”(1) Soţul supravieţuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei standard de pensionare
prevăzută de sistemul public de pensii, la pensia de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea  nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în
plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată, după caz.”

Alin. (3) al art. 84 se modifică astfel:

 ”(3) În cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de
serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani au dreptul
la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare  avute de susţinătorul
decedat  în  ultimele  12  luni  de  activitate,  în  condiţiile  prevăzute  de  Legea nr.  263/2010,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.”

Alin. (1) al art. 85 se modifică astfel:  

”(1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat.” 

Alin. (2) al art. 85 se modifică astfel:  

”(2) Pensiile  de  serviciu  ale  judecătorilor  şi  procurorilor,  precum  şi  pensiile  de  urmaş  prevăzute  la art.  84 se
actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1
ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma
actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.”

Art. VIII. -

Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ se
soluţionează conform normelor legale existente la data solicitării drepturilor.

Art. IX. –

Cunatumurile pensiilor aflate în plată se mențin …….

Art. XI. -

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă,
Ministerul  Muncii  şi  Solidarității  Sociale  împreună cu   Ministerul  Afacerilor  Externe  şi  Ministerul  Economiei,
Comerţului  şi  Turismului,  Ministerul  de Interne,  Ministerul  Apărării  Naționale,  Serviciul  Român de Informații,
Ministerul  Justitiei,  Ministerul  Public,  Ministerul  Transporturilor,  Curtea  de  Conturi  a  Romaniei,  ………….
elaborează normele de aplicare ale acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. XII. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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