
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor Senatul 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 
privind organizarea şi functionarea Ministerulai Apărării Naţionale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile 
militare de stat 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articolul I - Legea nr. 346,'2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Nationale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 867 din 2 noiembrie 2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„17. elaborarea, cu sprijinul celorlalte institutii ale sistemului national de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, a legislatiei naţionale în 
domeniul pensiilor militare de stat, în vederea asigurării unui tratament 
nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşj situaţie juridică;" 

2. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou 
punct, punctul 44, Cu următorul cuprins: 

„44. gestionarea unitară, cu sprijinul celorlalte instituţii ale sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, a statutului 
militarilor, a drepturilor şi obligaţiilor acestora, inclusiv a drepturilor şi 
obligaţiilor militarilor în rezervă şi în retragere." 

3. La articolul 7, alineatul ( 4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) Casa de pensii sectorială, Direcţia instanţelor militare şi Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor funcţioneră în subordinea nemijlocită a 
mmistrului apărării naţionale, sunt organizate potrivit reglementărilor 
specifice, jar nivelul de salarizare a personalului acestora este asimilat celui 
prevăzut pentru structuri centrale ale ministerului. 



Articolul II - 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 16 alineatul (1),după litera b) se adaugă o nouă literă, lit. 
C), Cu următorul cuprins: 

„c) militarii, poli(iştii şi funcţionarii publici Cu statut special, în activitate, 
care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, au o 
vechime efectivă de eel puţin 25 de ani, dar a căror vechime în serviciu este 
mai mică de 15 ani, au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă 
în condiţiile în care pentru fiecare an lipsă din cei 15 ani de vechime în 
serviciu li se scade un punct procentual din baza de calcul folosită pentru 
stabilirea pensiei militare de stat prevăzute la art. 28." 

2. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de 
Informaţii, în subordinea directă a miniştrilor, respectiv a directorului 
Serviciului Român de Informatii, ca structuri cu personalitate juridică şi cu 
sediul în municipiul Bucureşti. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 
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