Pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice - ordonanta data de Guvern la final de an
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Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat
din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie
introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG
116/2017, publicata in monitorul oficial pe 29 decembrie si care, potrivit sursei citate, nu se afla
pe ordinea de zi a sedintei de guvern, abroga doua alineate din Legea 263/2010 pe care le
adoptase pe 14 decembrie, in OUG 103/2017.
Este vorba, de altfel, de ordonanta de
urgenta prin care i se permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la
bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii
angajatilor.
Ce prevedeau art.
51 alin 4 si 5: &quot;Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de
serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special.&quot;

&quot;Prevederile nu se aplica situatiei in care, persoana indeplineste atat conditiile pentru
acordarea pensiei din sistemul public de pensii cat si cele pentru acordarea unei pensii&quot;.

In ordonanta de urgenta din 28 decembrie s-a modificat si art 36 din Legea 263/2010, astfel:
&quot;Art. 36. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații
prevăzuți la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.&quot;

Digi24 noteaza ca a ramas in vigoare o prevedere data tot prin ordonanta de urgenta, si anume
interdicția de a cumula două pensii speciale.
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