
Ordonanță de Urgență privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor 

 

 

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 aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României 

Partea I nr. 270 din 22 aprilie 2015,  cu modificările și completările ulterioare se modifică 

după cum urmează: 

Alineatele (1) și (2) ale art. 42^2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 42^2 (1) - Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din baza 

de calcul reprezentată de media salariilor de bază lunare corespunzătoare ultimelor 12 luni de 

activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. 

  (2) Baza de calcul a pensiei de serviciu prevăzută la alin.(1) va fi menţionată în documentul 

emis de către angajator, pe răspunderea acestuia. 

Alineatul (3) se abrogă 

Art. 42^5 se modifică și 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 în anul curent pentru anul calendaristic anterior, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică.” 

 

 

ART. II  - Legea   nr. 567 din  9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I nr. 408 din 10 iunie 2015 cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

ART. 68^5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(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 de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza 

de calcul reprezentată de media salariilor de bază lunare corespunzătoare ultimelor 12 luni de 

activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. 

Alineatul (3) se abrogă. 

 



(7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de vechime prevăzute la alin. (1) numai 

în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe 

lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii 

auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi în cea de tehnician criminalist din cadrul 

parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o 

altă ocupaţie. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezintă media salariilor de 

bază lunare, din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, ale 

personalului auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, 

grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului sau INEC unde a funcţionat solicitantul 

înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate. 

 

Alineatul 10 al articolului 68^5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„ Art. 68^5 alin. (10) - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie 

anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică.” 

 

 

ART. III - Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 

2015, republicată se modifică după cum urmează: 

 

Alineatele (3) și (5) ale art. 73^1 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

” (3) La împlinirea vârstei prevăzute la alin. (2), funcţionarii publici parlamentari cu un stagiu 

de cotizare de 30 de ani, din care cel puţin 14 ani în structurile Parlamentului, beneficiază de 

pensie de serviciu în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salarialor de 

bază din ultimele 12 luni înainte de data pensionării.  

 

Alineatul (4) se abrogă   

 

(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 în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării 

rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” 

 

 

ART. IV - Legea nr. 216 din 21 iulie 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  

   

ART. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 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 de 60 de ani de pensie de serviciu, 

în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază lunare 

corespunzătoare încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală  din ultimele 

12 luni de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data 

pensionării. 

(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 

lunare corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe, din ultimele 12 luni de activitate în administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării. 

 

Alineatul (4) se abrogă   

 

(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 de 60 de ani, 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 din ultimele 12 luni înainte de 

pensionare a salariilor de bază lunare corespunzător încadrării în funcţia de execuţie avută la 

data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în 

plată cu cel 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,. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat 

raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile. 

(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 din 12 luni a salariul de bază lunar similar în plată, corespunzător funcţiei 

de execuţie deţinute de aceştia la data încetării activităţii în administraţia centrală a Ministerului 

Afacerilor Externe. 

(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 pe 12 luni a salariilor de bază 

lunare corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a 

Ministerului Afacerilor Externe. 

 

 

Alineatele (2), (4) al art. 3 se modifică și vor 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 lunare corespunzător încadrării în funcţia de 

execuţie deţinută de acestea în administraţia centrală a Departamentului de Comerţ Exterior din 

12 luni înainte de data pensionării. 



    (4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 65% din 

baza de calcul reprezentată de media din 12 luni a salariului de bază lunar similar în plată, 

corespunzător funcţiei de execuţie deţinute de acestea în administraţia centrală a 

Departamentului de Comerţ Exterior la data încetării activităţii. 

 

  Alineatul (5) al art. 5 se modifică și 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 în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de 

Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de 

serviciu aflată în plată.” 

 

Alineatul (5) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

” Art. 6 alin. (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 în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de 

Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de 

serviciu aflată în plată.” 

 

 

ART.V - Legea nr. 303/2004 republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor 

republicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 826 din 13 septembrie 2005 se 

modifică după cum urmează: 

 

ART. 82 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

” (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 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 de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din 

baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiei lunare sau de salariul de bază lunar, după 

caz, din ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. 

(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

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 se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea 

vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel 

puţin 25 de ani numai 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. La calcularea 

acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-

asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi 

judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de 

Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de 

stat, consilier juridic sau jurisconsult. 

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi 

judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz 

cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare 

an care lipseşte din vechimea integrală în magistratură. 

 

(4) se abrogă 

 

Alineatul (2) al articolului 85 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Art. 85 alin. (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 în anul curent pentru anul calendaristic anterior, 

comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de 

serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată.” 

 

ART. VI - Legea nr. 7/2016 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi  publicată în Monitorul 

Oficial  nr. 41 din 19 ianuarie 2016 se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Alineatele (2), (3),(4) (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

    

"(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 

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 salariilor lunare din ultimele 12 luni 

de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.    Baza de calcul al pensiei 

de serviciu nu include sporul de risc şi suprasolicitarea neuropsihică de 50% şi nici majorarea 

de până la 75% din salariul de bază, câştigate în instanţă. 

 

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit 

funcţia de auditor public extern, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de 

legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, din care, la Curtea de Conturi minimum 

4 ani, caz în care, cuantumul pensiei prevăzut la alin. (2) va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an 

care lipseşte din vechimea de 14 ani. 

 

(4) Pentru vechimea de peste 14 ani în funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de 

Conturi, cuantumul pensiei este de 65% din baza de calcul prevăzută la alin. (2). 

 



(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 în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizăr ii 

rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” 

 

(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 salariilor 

de bază lunare determinată potrivit alin. (2), de care beneficiază un auditor public extern în 

activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă. 

 

 

ART. VII Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015 se modifică după cum urmează: 

 

  ART. 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

   “(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor lunare 

de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz /salariilor de funcție, de gradul profesional 

deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani 

de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea 

persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c).  

 

Alin. (3) se abrogă și următoarele alineate se renumerotează 

    

 (3) 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) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară, 

la alegere, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune. 

    (5) 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 lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor 

de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 

luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării. 

    (6) 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, media soldelor 

lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul 

profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din 

ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată. 

    (7) 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 lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de 



gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, 

din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la 

alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş. 

    (8) 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 lunare de funcție, 

de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, 

de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de 

activitate ai titularului/susţinătorului în lunile de activitate în calitate de 

militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. 

 

Alineatul (1) și alin.(2) al art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

Art. 29 - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 

    a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform 

art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie 

de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; 

    b) se abrogă  

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 

special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind 

diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această 

vechime. 

    ART. 30 se abrogă  

 

    ART. 59  se modifică și va avea următorul cuprins:  

“Art.59 alin. (1) -Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, 

cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării 

rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” 

 

 Alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7)  se abrogă 

 

    ART. 60 se abrogă  

 

ART.VIII - Legea   nr. 47/1992 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 

decembrie 2010 se modifică după cum urmează: 

 

Alineatul (2) al art. 71 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

(2) Judecătorii Curţii Constituţionale, la data pensionării sau recalculării pensiilor anterior 

stabilite, beneficiază de pensie de serviciu egală cu 65% din baza de calcul reprezentată de 

media indemnizaţiei lunare sau a salariului de bază lunar, după caz, din ultimele 12 luni de 

activitate înainte de data pensionării. Pensia astfel stabilită se actualizează din oficiu, în fiecare 

an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării 



rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menţine pensia de serviciu aflată în plată. Pensia astfel 

stabilită se impozitează potrivit legii.” 

 

ART. IX  Legea  nr. 96/2006 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 

2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

Alineatul (3) al art. 42 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 

3 mandate complete dar nu mai puţin de un mandat de parlamentar şi este egală cu 65% din 

baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiei lunare sau a salariului de bază lunar, după 

caz, din ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. ” 

 

 Alineatul (4) se abrogă  

Alineatul (6) al art. 42 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”  (6)  Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie 

anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, 

comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o o indemnizație 

pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă aflată în plată.” 

 

DISPOZIȚII FINALE  

 

(1)  Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se 

soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi 

asigurări sociale. 

(2) Prevederile Legii nr. Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil 

navigant profesionist din aviaţia civilă din România, Legii nr. 7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, Legi nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu 

membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, Legii  nr. 7/2016 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Legii nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, Legii nr. 223/2015 privind 

pensiile militare de stat, 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 așa cum au fost 

modificate prin prezenta Ordonanță de Urgență cu privire la cuantum și baza de calcul nu se 

aplică pentru drepturile stabilite prin deciziile de pensie emise până la data intrării în vigoare a 

acesteia. 

 

 

 

 

 

 

  


