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Catre,
Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor
Domnul chestor de penitenciare Catalin Claudiu BEJAN
Nr. ___ din data de 03.11.2014

Stimate domnule director general
Va solicitam aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art 31,
alin 2:
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de
personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.
In contrast cu obligatia stabilita prin dispozitia de mai sus, contributia individuala la bugetul de stat, pentru
functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este calculata in prezent prin
aplicarea unui procent de 10,5% la venitul net, din care 5 % sunt retinuti, in mod gresit, din venitul net realizat
lunar.
In completarea solicitarii noastre, precizam ca in anul 2011, desi prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, art 27, alin 2, a fost modificata contributia individuala (a angajatului), aceasta devenind 10,5%,
fata de prevederile legii nr 164/2001, art 78, alin 3, care stabileau un procent de 5%, prin Legea nr. 285/2010 s-a
stabilit principiul conform caruia aceasta crestere nu trebuie sa influenteze venitul net al angajatilor:
Art. 5
(1) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare se majorează valoarea soldei lunare/salariului lunar, determinată potrivit prezentei legi, astfel
încât majorarea cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, stabilită prin legea care
reglementează sistemul unitar de pensii publice, să nu conducă la diminuarea sau creşterea venitului net
realizat lunar din solde/salarii de aceste categorii de personal.
In baza principiului susmentionat, SNLP a sesizat ANP in cursul anului 2015 cu privire la calculul gresit al
contributiilor indivduale pentru majorarile salariale acordate in sistemul penitenciar. Desi initial administratia a
respins argumentele SNLP, in cele din urma s-a acceptat existenta unei erori care a si fost corectata, impactul fiind
de 3,6 milioane RON la nivel de sistem, reprezentand sume care au fost retinute gresit din venitul net al
angajatilor.
Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 223/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, inca din primul
articol al actului normativ, pensiile militare de stat au fost desprinse din sistemul unitar de pensii publice
generand drepturi corespunzatoare a caror reglementare este prevazuta strict de noua lege, fara alte trimiteri la
Legea nr. 263/2010 in materie de contributivitate:
Art 1
Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor
militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii
naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Mentionam si faptul ca Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, intareste interpretarea SNLP:
Art. 141
Se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări sociale următoarele venituri:
c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, pentru care se datorează contribuţie individuală la bugetul de stat potrivit Legii
nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
In concluzie opinia SNLP este ca venitul net lunar al functionarilor publici cu statut special din sistemul
penitenciar, incepand cu data de 01.01.2016 (conform art 123 din Legea nr. 223/2015) nu trebuie sa mai fie
diminuat de nicio retinere reprezentand contributie individuala pentru pensii militare de stat. In cazul in care
invocati un temei pentru neaplicarea prevederilor art 31, alin 2, din Legea nr. 223/2015, in sensul precizat de
SNLP, va rugam sa ne puneti la dispozitie argumentatia corespunzatoare.

Cu deosebita consideratie

Stefan TEOROC
Presedinte

