
ANEXA NR. 2 

 

DOMNULE PREŞEDINTE 

Subsemnatul ………………………… în rezervă sau retragere in………………………………., domiciliat 

în ……………………………, str. …………………… nr. ……., bl. ……., sc. ….., et. ……, ap. ….., sector/judeţul 

……….., telefon …………………………, posesor al actului de identitate seria ….. nr. …………., eliberat 

de ………………… la data de ……………………, CNP ………………………………., cu dosar pensie nr. 

…………………. depun prezenta 

CONTESTAŢIE 

la Decizia de actualizare nr. …………….. din …………….., primită la data de ……………………, 

conform ştampilei poştale de pe plicul anexat în copie, din următoarele 

MOTIVE  

a. – Neaplicarea MAJORĂRII de 5% prevăzută de art. 14, alin. (2) al OUG nr. 57/2015 

 Având în vedere că OUG nr. 57/2015, art. 14 alin. (2), în vigoare, prevede că: 

Art.14 

“(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.” 

Raportat la prevederile art. 59 din Legea nr. 223/2015 rezultă că procentul de 5% nu este o 

indexare legată de rata medie a inflaţiei, ci este o MAJORARE a cuantumului pensiei militare 

de stat dispusă de Legiuitor, ÎN AFARA PREVEDERILOR DE LA ART. 59 şi art. 60 din Legea 

nr. 223/2015, deci majorarea de 5% nu are nici o legătura cu Legea nr. 223/2015, deci 

trebuie să rămână în plată aşa cum a fost acordată. 

Că aceasta este şi litera şi spiritul textului O.U.G. nr. 57/2015 rezultă şi din O.U.G. nr. 

99/2016, art. 12, alin. (2) care specifică expres faptul că: 

Art.12 

“(2) În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) 

din actul normativ menționat.” 

Rezultă cu claritate ca intenţiile Legiuitorului au fost diferite în cazul O.U.G. nr. 57/2015 

faţă de cele din O.U.G. nr. 99/2016 şi C.S.P. a M.Ap.N. trebuie să plătească în continuare 

majorarea de 5% actualizată prevăzută de O.U.G. nr. 57/2015, fără nici o restricţie. 

Acest lucru este întărit şi de faptul ca art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 prevede în 

mod expres că: 

Art.60 

“(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât și cele ale alin. (1), se aplică 

dispozițiile cele mai favorabile.” 
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Per a contrario, rezultă că în anul în care nu are loc atât o indexare/majorare conform art. 59 

din Legea nr. 23/2015 a cuantumului pensiei militare de stat, cât şi o majorare a soldei de 

grad şi/sau a soldei de funcţie conform art. 60 din aceeaşi lege, rămâne în plată majorarea 

dispusă, în speţă majorarea prevăzută de O.U.G. nr. 57/2015. 

Al treilea argument pentru contestarea confiscării majorării din anul 2016 prevăzută 

de OUG nr. 57/2015 prin derogare de la art. 59/Legea nr. 223/2015 este faptul că, “Casa de 

pensii sectorială a MAI plăteşte majorarea de 5% prevăzută în textul normativ mai sus 

menţionat ceea ce contravine obligaţiei de a exista norme de aplicare unitare în întreg 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională”, aşa cum prevede art. 60, 

alin. (4) astfel: 

Art.60 

“(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al 

conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii 

naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

Ori, în afară de Ordinul M25/2016, Anexa 2, nu mai cunoaştem nici o reglementare comună 

a celor 3 case de pensii sectoriale care să fie publică. 

b. – Modul de aplicare în procesul de actualizare a pensiilor militare de stat a 

majorării soldei de funcţie de 15% 

Art. 60 prevede că: 

“(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda 

de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, 

poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 

şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie”, adică toate elementele 

pensiei militare care depind procentual de solda de funcţie, nu numai solda de funcţie 

cum greşit a procedat C.S.P. a M.Ap.N. 

De altfel şi Ordinul M25/2016, Anexa 2 prevede, de asemenea, actualizarea PENSIEI 

MILITARE DE STAT şi nu actualizarea doar a soldei de funcţie din compunerea bazei de calcul. 

c. – Neactualizarea soldei de funcţie la valoarea cel puţin egală cu valoarea 

salariului minim brut garantat, fără sporuri, întrucât conform Legii nr. 207/2017, 

solda de funcţie nu poate fi mai mică decât salariul de baza  minim brut pe ţară 

garantat în plată care la data de 30 iunie 2017 era de 1667 lei, pentru pensionarii 

militari aflaţi în plată. 

 Art. I. – 
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Se aprobă Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind 

completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea 

modificare: 

 La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ (7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, 

ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul 

de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu 

poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se adaugă la 

acesta/aceasta„.  

Rezultă cu claritate că numai solda de funcţie trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea 

de 1667 lei, celelalte elemente componente ale pensiei militare de stat trebuind să fie 

tratate ca elemente distincte, aşa cum sunt ele dependente procentual  de valoarea 

soldei de funcţie.  

d. – Nu se cunoaşte care sunt Normele de aplicare a procesului de actualizare 

care au urmat Ordinului M25/2016, Anexa 2.  

Aceste norme trebuie să fie publice, conform prevederilor Legii nr. 182/2002, art.33: 

ART. 33 

“Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau 

conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de 

interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau 

obstrucţionarea justiţiei”. 

Mai mult, aşa cum am arătat anterior, aceste Norme de aplicare trebuie să fie corelate şi 

aplicate unitar în întreg sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă natională. 

Vă notific prin aceasta Contestaţie ca mă voi adresa Instanţei de contencios -

administrativ chemând în judecată, în solidar cu M.Ap.N. şi personalul angajat în acest 

proces de actualizare a pensiei militare de stat care a reuşit „performanţa” juridico-

matematică de a transforma o majorare într-o diminuare a pensiei militare de stat, cu 

încălcarea: 

– Legii nr.223/2015, art.59 si art.60 

– OUG nr.57/2015, art.14, alin.2 

– Legii nr.152/2016, art.II alin.3 litera b 
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– OUG nr. 99/2016 art.12 alin.2 

– OUG nr. 56/2017 articol unic, alin.7 

– Legii nr.207/2017 

– Legii nr.182/2002 art.33, 

întrucât modalitatea de actualizare este NETEMEINICĂ şi NELEGALA. 

Anexez alăturat urmatoarele înscrisuri certificate “Conform cu originalul”: 

 Copie de pe Decizia de actualizare nr………………… din …………… primită la data de 

………….; 

 Copie de pe plicul poştal prin care mi-a fost comunicată Decizia de actualizare a 

pensiei militare de stat cu nr. ………………. din ………………, din care rezultă că am primit-o în 

data de …………………., conform datei Oficiului Poştal; 

 (Şi alte înscrisuri care mai pot exista, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte). 

  

Semnează…………………………………                                         Data ……………… 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII 

DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 


