
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 59 din 4 august 2017 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de 

serviciu 
 

 
  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea 

asigurării şi respectării principiului echităţii pentru pensionari,  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. 

     În condiţiile în care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice prevede creşteri anuale semnificative ale salariilor, neadoptarea prezentului act normativ, astfel încât 

actualizarea pensiilor de serviciu să nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în 

activitate, ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate. 

     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 

    Articolul 42^5 din 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 şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 42^5 

    Pensia de serviciu 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 o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în 

plată." 

     

ART. II 

    La articolul 68^5 din 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, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(10) Pensia de serviciu 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 o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în 

plată." 

    

ART. III 

    La articolul 73^1 din 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, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(5) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi 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 o pensie mai 

mică, se păstrează pensia aflată în plată." 



ART. IV 

    La articolul 6 din 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, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(5) Pensiile de serviciu, precum şi pensiile de urmaş, calculate potrivit prezentei legi, 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 o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată." 

     

ART. V 

    La articolul 51 din 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, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(10) Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile prezentei legi 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 o pensie mai 

mică, se păstrează pensia aflată în plată." 

     

ART. VI 

    La articolul 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, alineatul (6) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

    "(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 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 o indemnizaţie pentru limită 

de vârstă mai mică, se menţine indemnizaţia pentru limită de vârstă aflată în plată." 

     

ART. VII 

    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: 

    1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins: 

    "l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se 

deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de 

sănătate şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare; 

m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, 

potrivit legislaţiei în vigoare." 

    2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 59 

    Cuantumul pensiilor militare de stat 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." 

    3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 60 

    La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare 

nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei." 

     

ART. VIII 

    Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data de 15 septembrie 2017 se soluţionează 

conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale. 

     



ART. IX 

    (1) Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul 

personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii 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 cadrul Institutului 

Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, Legii 

nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi indemnizaţia pentru limită de vârstă, prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 

al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât media venitului net 

corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu, respectiv al indemnizaţiei 

pentru limită de vârstă. 

    (2) Pensia de serviciu netă/Indemnizaţia pentru limită de vârstă netă reprezintă pensia de 

serviciu/indemnizaţia pentru limită de vârstă stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, 

potrivit legislaţiei în vigoare. 

    (3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu/indemnizaţiei 

pentru limită de vârstă din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

     

ART. X 

    Prevederile art. VII pct. 3 şi ale art. IX alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017. 

 

PRIM-MINISTRU 

 MIHAI TUDOSE 

  Contrasemnează: 

     Ministrul muncii şi justiţiei sociale, 

      Lia-Olguţa Vasilescu 

     Ministrul afacerilor interne, 

     Carmen Daniela Dan 

      Ministrul apărării naţionale, 

     Adrian Ţuţuianu 

      Ministrul afacerilor externe, 

      Teodor-Viorel Meleşcanu 

        Ministrul transporturilor, 

        Alexandru-Răzvan Cuc 

       Ministrul finanţelor publice, 

         Ionuţ Mişa 

 

Bucureşti, 4 august 2017. 

    Nr. 59. 

    ----- 


