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1. În prezent, la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale se
desfășoară și procesul de actualizare a drepturilor de pensii ale pensionarilor militari aflați în
plată la data de 30.06.2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele
măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează faptul că, începând cu data intrării în vigoare a
acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor
militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști se majorează cu 15%.
Precizăm că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în anul 2017, pensiile militare de stat aflate în plată
au fost indexate cu 5,25%.
În conformitate cu dispozițiile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum era în vigoare la data de
30.06.2017, în anul în care pot fi aplicate atât prevederile referitoare la indexarea
cuantumului pensiilor militare de stat, cât şi cele privitoare la actualizarea acestora, se
aplică dispoziţiile cele mai favorabile.
2. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării
Naţionale a întocmit buletine de calcul şi va achita, în data de 21 decembrie 2017, diferenţele
rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în
baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru pensionarii care au depus cereri în perioada 01 octombrie 2017 20 decembrie 2017.

3. Până la această dată mai sunt de recalculat aproximativ 1.400 pensii militare de stat.
4. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 07 decembrie 2017 a fost
publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care se
prelungesc cu 6 luni termenele pentru finalizarea procesului recalculare prevăzute de Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
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