
Ordonanţa trenuleţ, modificată. Ce 

schimbări vor fi făcute la pensiile 

militare 
       Ordonanţa trenuleţ va fi modificată, iar printre schimbări se află majorarea cu 7,4% 

a pensiilor militare sub 3.000 de lei, în afară de indexarea cu 5,1%, conform legii, au 

declarat miercuri surse guvernamentale citate de Agerpres.  

      Astfel, pentru pensiile militare de stat recalculate sau stabilite, după caz, 

până la data de 31 decembrie 2017, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 

alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel: până la 3.000 

lei inclusiv - cu 7,4%, fără să depăşească 3.154 lei; între 3.001 lei - 4.400 lei 

inclusiv - cu 5,1%, fără să depăşească 4.573 lei; între 4.401 lei - 5.800 lei inclusiv 

- cu 3,9%, fără să depăşească 5.981 lei; între 5.801 lei - 7.200 lei inclusiv - cu 

3,1%, fără să depăşească 7.388 lei; între 7.201 lei - 8.600 lei - cu 2,6%, fără să 

depăşească 8.782 lei; între 8.601 lei - 10.000 de lei - cu 2,1%, fără să 

depăşească 10.000 de lei. 

      Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 1 ianuarie 2018, 

cuantumurile brute indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel: 

până la 3.000 lei inclusiv - cu 3,8%, fără să depăşească 3.076 lei; între 3.001 lei - 

4.400 lei inclusiv - cu 2,5%, fără să depăşească 4.485 lei; între 4.401 lei - 5.800 

lei inclusiv - cu 1,9%, fără să depăşească 5.888 lei; între 5.801 lei - 7.200 lei 

inclusiv - cu 1,5%, fără să depăşească 7.295 lei; între 7.201 lei - 8.600 lei - cu 

1,3%, fără să depăşească 8.687 lei; între 8.601 lei - 10.000 de lei - cu 1%, fără 

să depăşească 10.000 de lei. 
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