
Anexa nr. 1 

 

NOTĂ ÎNDRUMĂTOARE 

Domnilor generali şi stimaţi camarazi 

Pentru a putea valorifica orice posibilitate de a câştiga toate drepturile ce ni se cuvin, atât în 

baza veniturilor reale obţinute în cele 6 luni de activitate alese de fiecare în parte, cât şi prin 

aplicarea procesului de actualizare a pensiilor militare de stat în urma majorării soldei de 

funcţie de 15%, conform art. 60 din Legea nr. 223/2015 şi Ordinului M.25/2016, Anexa 2 şi a 

majorării de 5% prevăzută de O.U.G. nr. 57/2015, art.14 alin. (2) prin derogare de la art. 59 

din Legea nr. 223/2015, vă propun a urma paşii următori: 

1). – În pasul I: 

Pentru persoanele care au pierdut dreptul de a valorifica termenul de 30 de zile prevăzut 

pentru a ataca cu contestaţie decizia de actualizare a pensiei militare de stat şi doresc să fie 

repuse în drepturi să se adreseze, personal, structurilor centrale de conducere ale asociaţiei. 

2). – În pasul II: 

După primirea DECIZIEI de actualizare a pensiei militare de stat, în cazul că nu suntem 

mulţumiţi de cuantumul pensiei militare de stat obţinute, avem dreptul de a formula şi 

depune în termen de 30 de zile CONTESTAŢIE împotriva Deciziei de actualizare a pensiei 

militare de stat, la care se ataşează în copie xerox, în special următoarele documente: decizia 

de actualizare completă, plicul poştal cu ştampila/data de primire, cartea de identitate şi 

atunci când este cazul alte înscrisuri doveditoare. 

CONTESTAŢIA la Decizia de actualizare a pensiei militare de stat se formulează după 

modelul ataşat (ANEXA NR. 2) şi se adresează preşedintelui Comisiei de contestaţii din 

cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi se expediază prin Casa de Pensii Sectorială a MApN 

cu sediu în Bucureşti, Bd. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, cod poştal: 061418. 

 

3). – În pasul III: 

În cazul în care Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 

prin HOTĂRÂRE va respinge Contestaţia depusă de pensionarul militar în cauză în termen 

de cel mult 30 de zile, acesta are dreptul de a formula şi depune în termen de alte 30 de 

zile, dar nu mai târziu de 6 luni către TRIBUNALUL judeţean/ de domiciliu Cerere de 

Chemare în Judecată (ANEXA NR. 3) a Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în 

Bucureşti, str.Izvor nr.13-15, sector 5 şi a Casei sectoriale de pensii a M. Ap.N., cu sediul în 



Bucureşti, Bd. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, cod poştal: 061418, având ca obiect „ 

obligaţia de a face”. 

Cererea de Chemare în Judecată (PLÂNGERE PREALABILĂ) se formulează în 3 (trei) 

exemplare, se expediază în plic poştal cu Confirmare de Primire (A.R.) şi se va ataşa: Decizia 

de actualizare, Contestaţia, Hotărârea Comisiei şi Taxă judiciară de timbru în valoare de 50 

lei conform art. 16 lit. b) din O.U.G. nr. 80 /2013 şi, atunci când este cazul şi alte înscrisuri 

doveditoare. 

La Cererea de Chemare în Judecată (PLÂNGERE PREALABILĂ) la documentele ce se vor 

ataşa, fiecare pagină se va depune în copie xerox certificată “Conform cu originalul” sub 

semnătura indescifrabilă a semnatarului. 

 

4). – În pasul IV: 

În cazul în care instituţiile abilitate nu răspund la Pasul I (dacă este cazul) şi II în urma 

demersurilor întreprinse de pensionarul militar, acesta după o aşteptare de 30 de zile în 

baza Confirmărilor de Primire, poate formula direct Cerere de Chemare în 

Judecată (PLÂNGERE PREALABILĂ) cu “obligaţia de a face”, către TRIBUNALUL judeţean/de 

domiciliu urmând procedura de la Pasul III, în temeiul art. 11 şi următoarele din Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de maximum 6 luni, după care 

se prescrie conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 554/2004, având în vedere că după un 

an de zile termenul intră în decădere. 

 

Întocmit, 

Consilier juridic, 

IOANA Ion 

Pentru conformitate, 

Preşedintele A.N.C.M.R.R.               

Gl. lt.(rtr.) Neculai BĂHNĂREANU 

 


