NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL PENSIILOR,
ÎN ANUL 2017
1.

Ajutorul de deces

Începând cu data de 20 februarie 2017, conform prevederilor art.17 din
Legea nr.7/2017 a bugetului de asigurări sociale de stat, cuantumul
ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului este de 3131 lei,
iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau
pensionarului de 1566 lei.
2. Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I
Începând cu data de 01 iulie 2017, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor,
în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I, este de 800 lei.
3. Indemnizaţia socială minim garantată
Începând cu data de 01 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale minim
garantate pentru pensionari este de 520 lei.

4.

Alte drepturi/ indemnizaţii

Începând cu data de 01 ianuarie 2017, se menţin în plată la nivelul
acordat pentru luna decembrie 2016 următoarele drepturi:
 ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii
nr.578/2004;
 indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.341/2001;
 indemnizaţiile acordate în conformitate cu prevederile DecretuluiLege nr.118/1990 (persecutaţii politic), cu prevederile O.U.G
105/1999 (persecutaţii etnic) cu

prevederile Legii nr.309/2002

(efectuarea stagiului militar în detaşamente de muncă);
Incepând cu data de 01 ianuarie 2017, conform prevederilor OUG nr.92/2016,
invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o
îndemnizaţie după cum urmează:

a) invalizi de război:
- 259 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi in gradul I
invaliditate
- 231 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate
- 196 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate
b) Veteranii de război – 161 lei lunar,
c) Văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit - 161 lei lunar.
La data de 01 ianuarie 2017, drepturile cuvenite soţului supravieţuitor al
veteranului de război care nu s-a recăsătorit rămân, la nivelul aflat în plată la
luna octombrie 2016.
5) Incepand cu data de 01 februarie 2017 , urmare aplicării prevederilor Legii
nr.1 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227 -2015
privind Codul Fiscal si pentru modificarea Legii nr.95-2006 privind Reforma in
domeniul sanatatii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2000 lei, iar
contribuţia de sănătate nu se mai reţine.
6) Incepand cu data de 01 iunie 2017, la acordarea indemnizației sociale
pentru pensionari, reglementată de OUG nr.6/2009, nu se vor mai avea în
vedere drepturile bănești acordate în temeiul Legii 49/1991 privind acordarea
de îndemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, al
Legii nr.44/1994 privind veteranii

de război precum și unele drepturi ale

invalizilor și văduvelor de război și al Legii nr.49/1991 privind pensiile IOVR.

