1. Ce se întâmplă cu pensiile aflate în plată la 31.12.2015, conform Legii nr. 223/2015 ?
Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor cu statut public special în plată la 31.12.2015 devin pensii
militare de stat şi se recalculează. Pensiile aflate în plată se majorează cu 5 %.
2. Ce pensii sunt supuse recalculării potrivit Legii nr. 223/2015 ?
Conform art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea 223/2015, SE RECALCULEAZĂ pensiile militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special:
- recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,
- revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011,
- pensiile plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
- pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
- pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Care sunt principalele operaţiuni derulate în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat?
În vederea recalculării, pensionarii aflaţi în evidenţa Casei de Pensii Sectorială a M.A.I., transmit până la
data de 30.06.2016 o cerere, prin care aleg perioada de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.
Aceste cereri vor fi transmise de către Casa de Pensii Sectorială, unităţilor care au întocmit dosarele de
pensie, pentru a comunica situaţiile cu soldele/salariile lunare brute, actualizate.
După primirea situaţiilor întocmite, se emit deciziile de recalculare iar drepturile băneşti se acordă începând
cu 01.01.2016. În situaţia în care cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării va fi mai mic, se păstrează
în plată cuantumul avantajos.
Recalcularea pensiilor militare se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a
Legii nr. 223/2015.
4. Ce se întâmplă în situația în care beneficiarii de pensii nu depun până la data de 30.06.2016,
cererea prin care să aleagă perioada de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în vederea
determinări bazei de calcul?
În cazul în care titularul pensiei nu depune/transmite cerere de recalculare până la 30.06.2016, Casa
de Pensii Sectorială a M.A.I. va solicita unităţilor care au întocmit dosarul de pensie, situaţiile cu soldele/salariile
lunare brute, actualizate, pentru ultimele 6 luni de activitate.
După primirea situaţiilor întocmite, se emit deciziile de recalculare iar drepturile băneşti se acordă începând
cu 01.01.2016. În situaţia în care cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării va fi mai mic, se păstrează
în plată cuantumul avantajos.
Recalcularea pensiilor militare se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a
Legii nr. 223/2015.
5. Poate utiliza Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. în procesul de recalculare adeverinţele utilizate la
revizuirea pensiei conform O.U.G. nr. 1/2011?
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. nu poate utiliza pentru recalculare adeverinţele cu veniturile realizate
lunar care au servit la revizuirea pensiilor conform O.U.G. nr. 1/2011, pentru că acestea nu respectă prevederile
legale actuale care reglementează salarizarea, sumele nefiind actualizate la data intrării în vigoare a legii.
După 01.01.2016, nicio pensie nu poate fi mai mică decât cea existentă în plată.

