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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României 
Partea I nr. 30/10.01.2019 a fost publicată Legea nr. 23 din 09.01.2019 pentru 

completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensile militare de stat. 

Precizăm faptul că acest act normativ a urmărit eliminarea situaţiilor 

discriminatorii în care se regăsesc copiii ai căror susţinători aveau calitatea de 
soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi 

în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, 
catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza 

serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în 
perioada în care erau asiguraţi şi în sistemul public de pensii şi care nu beneficiază 

de dreptul de opţiune pentru pensia militară de urmaş. 
Totodată, completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu o nouă cauză de suspendare a pensiei din 
sistemul public asigură  corelarea cu prevederile art. 55 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

Astfel, Legea nr. 23 din 09.01.2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea 

nr. 223/2015 privind pensile militare de stat, statuează următoarele:  

 
„Art. I. – La articolul 114 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 
din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după litera j) se 

introduce o nouă literă, lit. j1 ), cu următorul cuprins: 
- J1 ) copiii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în 

activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi 
ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea 

evenimente intervenite în timpul  şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie 

de urmaş în sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit art. 
55 alin. (11) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare.”  
„Art. II. – La articolul 55 din 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, după alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11 ), cu următorul cuprins: 

- (11 ) De o pensie de urmaş egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă 
optează pentru aceasta, pot beneficia şi urmaşii militarilor, poliţiştilor ori 

funcţionarilor publici cu statut special, aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), 
cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaş în sistemul public de pensii”. 
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