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INFORMARE

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 648 din data de 07 august
2017 a fost publicată Ordonața de Urgență privind completarea
unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
La art. VII al actului normativ se precizează că Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat se modifică și se
completează astfel:
Pct. 1 la art 3, după litera k) se introduc două noi litere,
literele l) și m), cu următorul cuprins:
l) solda/salariul lunar net – solda/salariul lunar brut
prevazută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce
contribuția la bugetul de stat, contributia individuala la bugetul
asigurarilor sociale de sanatate si impozitul pe venit, potrivit
legislatiei in vigoare;
m) pensia netă – pensia militara de stat stabilita în cuantum
brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivt legislatiei in
vigoare.
Pct. 2 Articolul 59 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 59 – Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza,
din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei,
inidicator definitiv, cunoscut la data de 01 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 cuantumul pensiei aflat in plata.
Pct. 3 Articolul 60 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 60 – La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu
poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete

corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza
de calcul al pensiei.
Art. VIII Cererile de pensionare inregistrate si
nesolutionate pana la data de 15 septembrie 2017 se
solutioneaza conform normelor legale existente la data
deschiderii drepturilor de pensii si asigurari sociale.
De asemenea la art. X se precizează că prevederile art
VII pct. 3 intră în vigoare la data de 15 septembrie.
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