ANEXĂ
PROPUNERILE STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN SISTEMUL NAŢIONAL
DE APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
DE MODIFICARE A ART. VII DIN OUG NR. 59/2017

Nr.

ARTICOL PREZENT

FORMA
APROBATĂ
DE SENAT

PROPUNERI
PENTRU
CAMERA
DEPUTATILOR

MOTIVARE

Art. VII. din OUG nr.
59/2017

1

Legea nr. 223/2015
privind pensiile militare de
stat, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr 556 din 27 iulie 2015,
cu modificaile și
completările ulterioare, se
modifică și se completează
după cum urmeaza:
.
.
.
2. Articolul 59 se modifică
și va avea următorul
cuprins:
„Art. 59 – Cuantumul
pensiilor militare de stat se
actualizează, din oficiu, in
fiecare an, cu rata medie a
inflatiei, indicator
definitiv, cunoscut la data
de 1 ianuarie a fiecarui an
in care se face actualizarea
si comunicat de Institutul
national de Statistica. Daca
in urma actualizarii rezulta
un cuantum al pensiei mai
mic, se pastreaza

Se abrogă
„Art. 59 –
Cuantumul
pensiilor militare
de stat se
actualizeaza, din
oficiu, in fiecare
an, cu rata medie a
inflatiei, indicator
definitiv, cunoscut
la data de 1
ianuarie a fiecarui
an in care se face
actualizarea si

Dupa datele oficiale anuntate de
Casa de pensii sectoriala a
MApN, prin recalculare pensiile
militare au scazut la peste 68%
din numărul pensionarilor, cu
reducerea cuantumului, in unele
situatii, de pana la 65%.
Indexarea pensiilor doar cu rata
inflatiei (care nu este actualizare)
reprezinta o noua lovitura data
majoritatii covarsitoare a
pensionarilor mililtari care, desi
au pensiile recalculate in cuantum
mai mic decat cel stabilit pe baza
de contributivitate, acestea raman
si mai mult in urma, adancind
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cuantumul pensiei aflate in
plata.”

comunicat de
Institutul national
de Statistica.
Daca in urma
actualizarii rezulta
un cuantum al
pensiei mai mic, se
pastreaza
cuantumul pensiei
aflate in plata.”

3. Articolul 60 se modifica
si va avea urmatorul
cuprins:
„Art. 60 -La stabilirea
pensiei militare de stat,
pensia neta nu poate fi mai
mare decat media
soldelor/salariilor lunare
nete corespunzatoare
soldelor/salariilor lunare
brute cuprinse in baza de
calcul a pensiei.”

„Art. 60 -La
stabilirea pensiei
militare de stat,
pensia neta nu
poate fi mai mare
decat media
soldelor/salariilor
lunare nete
corespunzatoare
soldelor/salariilor
lunare brute
cuprinse in baza de
calcul a pensiei.”

Se abrogă

diferentele.
Actualizarea pensiei este un drept
castigat al militarilor, drept ce a
existat dintotdeauna in legislatia
privind pensiile mlitare de stat,
privarea de acest drept
patrimonial este un act
neconstitutional.
Acest drept tine de esenta pensiei
militare de stat, pensie de militar
in rezerva sau retragere cu
obligatii militare pentru toata
viata.
Actualizarea are si rolul important
de a preveni discriminarile intre
generatiile de militari care au
acelasi grad, au indeplinit aceeasi
functie, in aceleasi conditii si au
aceeasi vechime in serviciu,
discriminari care in prezent sunt
deja foarte mari, iar actualizarea
este modalitatea de atenuare si
inlaturare a acestora pe viitor.
Actualizarea pensiei este un drept
castigat al militarilor, drept ce a
existat dintotdeauna in legislatia
privind pensiile mlitare de stat,
privarea de acest drept
patrimonial este un act
neconstitutional.
Acest drept tine de esenta pensiei
militare de stat, pensie de militar
in rezerva sau retragere cu
obligatii militare pentru toata
viata.
Actualizarea are si rolul important
de a preveni discriminarile intre
generatiile de militari care au
acelasi grad, au indeplinit aceeasi
functie, in aceleasi conditii si au
aceeasi vechime in serviciu,
discriminari care in prezent sunt
deja foarte mari, iar actualizarea
este modalitatea de atenuare si
inlaturare a acestora pe viitor.

