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1. Personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea. Baza de calcul a pensie de serviciu în raport cu 

valoarea de referință sectorială de 421,36 lei acordată începând cu data de 

09.04.2015 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Index alfabetic: Pensie de serviciu personal auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

Temei de drept: art. II alin. 1 și 2 din Legea nr. 130/2015, art. 68 ind. 5 alin. 13 din 

Legea nr. 567/2004, completată prin Legea nr. 130/2015 

 

Potrivit art. II alin. 2 din Legea nr. 130/2015, în situația personalului auxiliar 

de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor baza de calcul al pensiei o 

reprezintă media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii 

în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de 

specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă 

și nivel al instanței sau parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării 

din funcția de personal auxiliar de specialitate, precum și media sporurilor, în 

procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din 

funcție. Potrivit aliniatului 1 al aceluiași articol, de prevederile Legii nr. 130/2015, în 

situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și personalul auxiliar 

de specialitate al instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea, al 

fostelor notariate de stat, precum și al fostelor arbitraje de stat sau departamentale și 

care, la data intrării în vigoare a acestei legi, beneficiază de o categorie de pensie din 

sistemul public de pensii.  

Reintroducerea pensiei de serviciu realizată prin Legea nr. 130/2015 se 

raportează la o bază de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare 

din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, astfel că 

adeverința pe care a solicitat-o reclamanta, în baza art. 68 ind. 5 alin. 13 din Legea 

nr. 567/2004, așa cum a fost completată prin Legea nr. 130/2015, prin cererea 

adresată în luna iulie 2015 Tribunalului Vaslui, nu poate cuprinde decât elementele 

care alcătuiesc baza de calcul a pensiilor pe o perioadă de 12 luni anterioare cererii 

de eliberare a adeverinței.  

Prin urmare, adeverința include în mod corect doar salariile de bază brute pe 

o perioadă de 12 luni anterioare lunii iulie 2015, astfel că îndemnizațiile de încadrare 

brute pe cele 12 luni trebuie stabilite prin luarea în considerare a valorii de referință 

sectorială aplicabilă în acest interval de timp, respectiv pe o perioadă de 12 luni în 

urmă față de luna iulie 2015, drept pentru care dacă se are în vedere că începând cu 

data de 09.04.2015 s-a acordat valoarea de referință sectorială de 421,36 lei, 

respectiv VRS 405 lei la care se adaugă procentul de 4 % prevăzut de OG nr. 13/2008, 

înseamnă că în mod legal pârâtul Tribunalul Vaslui a inclus acest VRS în modalitatea 

de formare a indemnizației de încadrare brută lunară începând cu 09.04.2015, cu 

mențiunea că acest VRS a fost aplicabil până la data de 30.11.2015.  

Apelul declarat de reclamantă are în vedere împrejurarea că indemnizațiile de 

încadrare brută lunară cuprinse în adeverința ce i-a fost eliberată de pârât nu includ 

și o valoare de referință sectorială de 463,50 aşa cum prevede Ordinul MJ nr. 

8/28038/2018, precum şi a Deciziei nr. 210/15.06.2018 a Curţii de Apel Iaşi, prin 

urmare, pârâtul să fie obligat să elibereze o altă adeverință care să includă și valoare 
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de referință de 421,36 majorată cu un procent de 10% prin Legea nr. 293/2015 

începând cu data de 01.12.2015. 

Întrucât această creștere se referă la perioada de după 01.12.2015, art. I pct. 4 

din Legea nr. 293/2015 prevăzând că această creștere cu 10% a cuantumului brut al 

salariilor de bază se realizează începând cu data de 01.12.2015, practic este vorba de 

VRS de 463,5 lei care reprezintă o valoare sau un algoritm care până la data de 

01.12.2015 nu poate fi folosit la calcularea indemnizațiilor de încadrare brută lunară 

a personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, 

vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței unde a funcționat apelanta reclamantă.  

Acest lucru se datorează faptului că față de prevederile art. II alin. 2 din Legea 

nr. 130/2015 legiuitorul a circumstanțiat în mod exact baza de calcul a pensiei de 

serviciu pe care trebuie să o recapete apelanta reclamantă, această bază de calcul 

fiind determinată prin însumarea salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni 

anterioare cererii de reluare a pensiei de serviciu și calcularea mediei acestor salarii, 

cerere prevăzută de art. II alin. 5 din Legea nr. 130/2015. Or, VRS majorat potrivit 

Legii nr. 293/2015, cel în cuantum de 463,5 lei se aplică doar începând cu data de 

01.12.2015, ca atare acest VRS cuprinde o perioadă care este ulterioară celor 12 luni 

care alcătuiesc baza de calcul a pensiei de serviciu, practic se solicită a se aplica un 

VRS care nu interferează ca și efecte în timp cu data la care s-a depus cererea pentru 

emiterea adeverinței – iulie 2015, concluzia fiind aceea că o valoare de referință 

sectorială viitoare (începând cu 01.12.2015) nu poate fi incidentă unei situații juridice 

din trecut, situație care este precis determinată în timp prin raportare exactă la 

salariile de bază brute lunare pe o perioadă de 12 luni dinainte de depunerea cererii 

de calculare a pensiei de serviciu și în final la media acestor salarii.  

Prin Legea nr. 130/2015 a fost introdus art. 68 ind. 5 alin. 10 în structura 

Legii nr. 567/2004, dispoziție care prevede că pensiile de serviciu prevăzute de 

prezenta lege se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările valorii 

punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea 

valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare în 

materia pensiilor de serviciu ale grefierilor aceasta este modalitatea de ajustare 

valorică a pensiilor, neexistând nici în cuprinsul Legii nr. 130/2015 și nici în al Legii 

nr. 567/2004 o prevedere expresă în temeiul căreia valoarea de referință sectorială 

utilizată la calcularea indemnizației de încadrare brută lunară a personalului auxiliar 

de specialitate aflat în activitate să fie transpusă în mod simultan și similar și în ceea 

ce privește calcularea pensiilor de serviciu ale aceluiași pensionar auxiliar de 

specialitate.  

Prin urmare noțiunea „nivel maxim al salariului” la care face referire Legea 

nr. 71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014 și toate argumentele jurisprudențiale 

expuse de apelantă în sprijinul tezei care asigură egalizarea salarială sau realizarea 

salarizării la nivelul cel mai înalt în plată pentru personalul aflat în funcții similare se 

referă la personalul salariat activ care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, 

această soluție legislativă neputând fi translatată asupra pensiilor de serviciu ale 

personalului auxiliar de specialitate din justiție deoarece nu există o bază legală în 

acest sens.  

Art. 5 alin. 5 din HG nr. 706/2015 cuprinzând normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 

567/2004 definește noțiunea de „salariu de bază brut lunar folosit la determinarea 

bazei de calcul” ca fiind salariul stabilit conform coeficientului de multiplicare și 

valorii de referință sectorială la care se adaugă, după caz, celelalte sporuri și/sau 

majorări incluse în salariul de bază potrivit legii cum sunt: sporul privind nivelul de 

instanță, salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul pentru vechimea în 
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muncă, sporul de fidelitate, sporul de risc și suprasolicitare și sporul de 

confidențialitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în 

condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori 

parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de personal 

auxiliar de specialitate.  

Așadar, la stabilirea pensiei de serviciu se are în vedere valoarea de referință 

sectorială utilizată la stabilirea salariului personalului auxiliar de specialitate aflat în 

activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad, treaptă și nivel al instanței, 

însă trebuie observat că nici normele metodologice ale Legii nr. 567/2004 nu fac 

referire la alt reper de determinare a salariilor personalului în activitate, practic 

acest reper rămâne cel trasat de art. II alin. 2 din Legea nr. 130/2015, respectiv cel 

dat de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în 

care se depune cererea de calculare a pensiei de serviciu și media sporurilor, în 

procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care solicitantul pensiei a fost a 

fost eliberat din funcție, ca atare nu se poate avea în vedere decât valoarea de 

referință sectorială la care personalul auxiliar de specialitate din justiție era 

îndreptățit pe o perioadă de 12 luni anterioare cererii de calculare a pensiei de 

serviciu, valoare de referință sectorială care în nici un caz nu poate include și 

creșterea acordată în baza Legii nr. 293/2015, această creștere excedând celor 12 

luni anterioare cererii de calculare a pensiei de serviciu, în sensul că se aplică numai 

începând cu data de 01.12.2015.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

132/26.05.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 993/26.06/2019, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea 

formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Tribunalul Vaslui. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Reclamanta a deţinut funcţia de grefier la Judecătoria Bârlad, iar din 

01.02.2008 beneficiază de o pensie de serviciu în temeiul Legii nr. 567/2004. Ulterior, 

ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, reclamanta a beneficiat de o pensie 

de asigurări sociale, iar prin completarea Legii nr. 567/2004 prin Legea nr. 130/2015, 

reclamanta şi-a recăpătat beneficiul pensiei de serviciu. 

Potrivit art. II alin. 1 şi 2 din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 

567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează 

în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice: (1) De prevederile prezentei 

legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi personalul 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, 

al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi 

care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din 

sistemul public de pensii. (2) Baza de calcul al pensiei prevăzute la alin. (1) o 

reprezintă media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în 

care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate 

aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al 

instanţei sau parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de 

personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în 

ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie. 

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. d) din H.G. nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu 
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din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, beneficiază de 

pensie de serviciu persoanele care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de 

pensii din sistemul public de pensii, au o vechime în specialitate de cel puţin 20 de ani, 

vârsta de 60 de ani şi, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor 

notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale. 

De asemenea, potrivit art. 5 alin. 3 din H.G. nr. 706/2015 „Cuantumul pensiei 

de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) este 80% din baza de 

calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni 

anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul 

auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcţie, vechime, grad 

sau treaptă şi nivel al instanței ori parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea 

eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în 

procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din 

funcţie”. 

În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă, 

printre altele, adeverinţa-tip întocmită de ultimul angajator care cuprinde elementele 

necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea în specialitate/funcţie şi baza 

de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; pentru beneficiarii 

prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), adeverinţa-tip se întocmește de ultimul angajator la 

care a exercitat funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești 

şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de 

personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi de 

tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești (art. 9 

alin. 3 lit. c din H.G. nr. 706/2015). 

În scopul stabilirii drepturilor de pensie de serviciu în baza noii reglementări 

(Legea nr. 567/2004, astfel cum a fost completată de Legea nr. 130/2015), reclamantei 

i-a fost emisă de Tribunalul Vaslui adeverința-tip nr. 4567/A/30.07.2018 (care 

completează adeverința nr. 5177/A/05.10.2015 a Curții de Apel Iași), prin care se 

atestă ultima funcție deținută (grefier, treapta I), vârsta la data solicitării pensiei de 

serviciu (64 de ani), vechimea în specialitate la data eliberării din funcție prin 

pensionare şi baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu (4162 lei), 

conform Legii nr. 567/2004 determinată în raport de o valoare de referință sectorială 

de 421,36 lei, începând cu data de 09.04.2015, conform Deciziei nr. 210/16.06.2018 a 

Curții de Apel Iași. 

Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, a susţinut că, începând cu 

09.04.2015, bugetarii trebuiau să fie salarizați la nivelul maxim al funcţiei/gradului 

profesional, adică prin utilizarea valorii de referinţă sectorială de 445,5 lei, ce rezultă 

din aplicarea O.G. nr. 10/2007 şi a creşterii salarizării cu 10%, conform Legii nr. 

293/2015. 

În condițiile în care însăşi reclamanta arată că această valoare de referinţă 

sectorială nu a fost utilizată la stabilirea drepturilor salariale ale personalului auxiliar 

de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau 

treaptă cu reclamanta începând cu data de 09.04.2015, instanţa constată că acţiunea 

este neîntemeiată. 

Întrucât în baza de calcul a pensiei intră salariile de bază brute lunare realizate 

de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate, nu are relevanță în momentul 

emiterii adeverinţei-tip prevăzute de H.G. nr. 706/2015 dacă aceste drepturi salariale 
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au fost corect stabilite sau nu, această problemă putând fi analizată numai în cadrul 

unor cereri ale personalului aflat în activitate. 

Instanţa mai are în vedere şi faptul că prin decizia nr. 210/15.06.2018, emisă de 

Curtea de Apel Iaşi s-a stabilit că în perioada 09.04.2016-31.11.2015, personalul 

auxiliar de specialitate din cadrul Curții de Apel Iași şi al instanțelor din circumscripție 

beneficiază de un salariu de încadrare brut lunar, stabilit prin raportare la o valoare de 

referință sectorială de 421,36 lei. Salariul de încadrare brut lunar al personalul auxiliar 

de specialitate din cadrul Curţii de Apel Iaşi a fost calculat la o valoare de referinţă 

sectorială de 421,36 lei (indicată de reclamantă prin acţiune) începând abia din 

09.04.2016, dată mult ulterioară perioadei de referinţă în stabilirea bazei de calcul al 

pensiei reclamantului (12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de 

pensionare). 

Nu se poate corecta baza de calcul a drepturilor de pensie cuvenite reclamantei 

decât în măsura în care era greşită, ceea ce se analizează în funcție de data încetării 

activității. Fostul angajator are obligația să ateste salariul avut de reclamantă în 

perioada de referință, raportat la care se stabilește baza de calcul a pensiei de serviciu, 

perioadă care depinde de încetarea activității. Nu poate fi obligat să ateste prin 

adeverinţă salariul pe care l-ar fi avut fosta sa salariată la o dată ulterioară pensionării, 

dacă ar fi rămas în activitate. 

Reclamanta şi-a încetat activitatea anterior intrării în vigoare a Legii nr. 

130/2015 - 25 iulie 2015, lege prin care s-a reglementat pensia de serviciu a 

personalului auxiliar al instanțelor, baza de calcul a pensiei de serviciu este 

reprezentată, potrivit art. II alin. (2) din Legea nr. 567/2004, de „media salariilor de 

bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de 

pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții 

identice de funcție, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei sau parchetului unde 

a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de 

specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni 

anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcție”. 

O majorare salarială aplicată ulterior acestei perioade de 12 luni devine 

irelevantă din perspectiva stabilirii bazei de calcul a pensiei de serviciu. 

Reclamanta a depus cererea de pensionare, în sensul acordării pensiei de 

serviciu prevăzută de art. II din Legea nr. 130/2015, anterior datei de 1 decembrie 

2015, când a operat majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 293/2015. Pentru ca 

pensiile de serviciu să se stabilească potrivit legii, respectiv art. II alin. (2) din Legea 

nr. 130/2015, adeverința care face obiectul prezentei cauzei, care trebuie să ateste 

media veniturilor din ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de pensionare, nu 

poate cuprinde informații despre o majorare salarială care s-a produs ulterior acelor 12 

luni. După data stabilirii ei, pensia de serviciu poate face obiectul unor operațiuni 

succesive de actualizare, în baza unor prevederi legale speciale. În prezent, 

actualizarea este reglementată de art. 68/5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004, introdus 

prin Legea nr. 130/2015. 

Față de aceste considerente, raportat la dispozițiile legale invocate, prima 

instanță a respins acțiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul 

Tribunalul Vaslui. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta X. 

În motivarea apelului se arată că o majorare salarială aplicată ulterior perioadei 

de 12 luni devine relevantă din perspectiva stabilirii bazei de calcul a pensiei de 

serviciu, întrucât nu s-a emis o noua lege de salarizare a personalului auxiliar din 

activitate, ci s-au corectat legile de salarizare, aplicate în perioada cât ea, reclamanta, 

era încă în activitate. 



7 

 

Arată că a avut calitatea de grefier la Judecătoria Bârlad, timp de 35 ani, fiind 

pensionată la data de 01.02.2008, prin urmare, face parte din categoria personalului 

auxiliar pensionar. La data revenirii la pensia de serviciu prin intrarea în vigoare a 

Legii nr. 130/2015, şi, ulterior, a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 8/28038/2018, 

precum şi a Deciziei nr. 210/15.06.2018 eliberată de Curtea de Apel Iaşi, ultimul său 

angajator Tribunalul Vaslui i-a eliberat adeverinţa nr. 4567/A/30.07.2018, prin 

calcularea venitului la valoarea de referinţă sectorială de 421,36 lei, începând cu data 

de 01.08.2015, fără însă a fi avute în vedere valoarea de referinţă sectorială de 463,50 

aşa cum prevede Ordinul MJ nr. 8/28038/2018 precum şi a Deciziei nr. 

210/15.06.2018 a Curţii de Apel Iaşi, sau, respectiv, de 484,18 lei. 

Întrucât, salariile brute ale personalului auxiliar de specialitate în activitate au 

fost recalculate, pentru perioadele anterior menţionate prin aplicarea VRS de 421,36 

lei, respectiv a VRS de 463,50 lei, rezultă că şi pensiile de serviciu care au avut ca 

bază de calcul media salariilor de baza brute lunare din aceste perioade, vor putea fi 

recalculate în temeiul art. 68/5 alin. 15 din Legea nr. 567/2004 şi art. 107 alin. 1 din 

Legea nr. 263/2010. 

În ceea ce priveşte data de 01.08.2015, de la care urmează a fi calculat salariul 

brut raportat la o valoare sectorială de 421,36 lei, data este cea la care Legea nr. 

130/2015 a intrat în vigoare, dată de la care are dreptul la pensie de serviciu şi implicit 

la emiterea unei adeverinţe-tip pentru stabilire pensie de serviciu. 

Contrar punctului de vedere exprimat de completul de judecată învestit în 

dosarul nr. XX9/103/2018 prin încheierea de sesizare a Înaltei Curţi de Casație și 

Justiție, solicită instanţei de apel să aibă în vedere următoarele argumente de drept 

pentru a dispune interpretarea obligatorie care se impune în cauză, respectiv cu privire 

la aplicabilitatea textului art. II din Legea nr. 130/2015 şi în beneficiul fostului 

personal auxiliar de specialitate, care a ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010. 

În expunerea de motive a proiectului Legii nr. 130/2015 preluată şi în motivele 

Deciziei Curţii Constituţionale care a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a art. 

II din Legea nr. 130/2015 se prevede expres: „Considerând că se impune acordarea din 

nou a beneficiului pensiei de serviciu personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti (…), prin art. I din Legea nr. 130/2015 prevede completarea Legii nr. 

567/2004 cu art. 68/5, care stabileşte condiţiile de acordare a acestui drept. 

În acelaşi timp, având în vedere că persoanele deja pensionate la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 130/2015 provenind din rândul personalului auxiliar de specialitate 

al instanţelor judecătoreşti (…), nu mai beneficiază de pensie de serviciu, ci de o 

pensie contributivă, calculată în temeiul Legii nr. 130/2015, legiuitorul a considerat că 

se impune acordarea din nou a dreptului la pensie de serviciu. Dispoziţiile art. II din 

Legea nr. 130/2015 se referă la acest aspect. 

Prin urmare, voinţa legiuitorului, foarte clar explicitată, este ca toate categoriile 

de personal de specialitate al instanţelor judecătoreşti, indiferent de data pensionării să 

beneficieze în regim egal de tratament de pensie de serviciu. Consideră evident faptul 

că scopul legiuitorului a urmărit eliminarea unei situaţii de discriminare şi nedreptate 

în privinţa personalului care se află în situaţia sa, cu privire la data pensionării ce a 

atras incidenţa legii care prevedea o pensie din sistemul public. 

De asemenea, sunt pe deplin legale şi temeinice considerentele sentinţei 

apelate în acest dosar, menţionate la pct. 13 din Raport care prevăd că: „Personalul 

auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti face parte din familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie” conform Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 

284/2010, astfel încât îi sunt aplicabile. Aceleaşi reguli pentru determinarea 

drepturilor, pentru stabilirea celei mai ridicate indemnizaţii pentru fiecare grad 

profesional, fiecare categorie de vechime în muncă şi vechime în funcţie, prin 

raportare inclusiv la indemnizaţiile în plată la nivelul aceluiaşi ordonator de credite”. 
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(2) La pct. 34 din Raport sunt menţionate argumentele completului de judecată 

expuse prin încheierea de sesizare în sensul că art. II din Legea nr. 130/2015 nu 

schimbă cu nimic condiţiile stabilite pentru pensia de serviciu în ce priveşte personalul 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, 

deoarece aceiaşi formulă de reglementare ar fi conţinută şi în prevederile art. 68/5 alin, 

7 din Legea nr. 567/2004. în realitate, opinia completului de judecată omite să 

precizeze că ambele texte de lege la care face referire sunt prevăzute prin Legea nr. 

130 din 3 iunie 2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004. 

„Astfel, pe lângă art. II care este supus direct sesizării de interpretare în cauză, 

prin art. I din Legea nr. 130/2015, se introduce art. 68/5 care la alin. 7 prevede 

următoarele: „Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de vechime prevăzute 

la alin. (1) numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate 

criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, 

precum şi în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie 

de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie”. 

În primul rând, folosirea conjuncţiei „şi”, în textul art. II alin. 1 nu poate face 

ca acest text să fie neclar, dimpotrivă textul dispune în mod foarte clar că de pensie de 

serviciu, (de prevederile prezentei legi) beneficiază şi personalul auxiliar al instanţelor 

care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din 

sistemul public de pensii. Practic, textul nu face decât să precizeze domeniul său de 

aplicare cu privire la sfera personalului auxiliar de specialitate care beneficiază prin 

extensie, prin efectul dispoziţiilor de completare a Legii nr. 567/2004, de pensie de 

serviciu, tocmai pentru faptul că la data pensionării erau în vigoare normele privind 

pensia din sistemul public. 

De asemenea, nu poate fi vorba de faptul că art. II alin. 1 din Legea nr. 

130/2015 se suprapune cu dispoziţia art. 68/5 alin. 7 din Legea nr. 567/2004 (text 

introdus prin art. I din Legea nr. 130/2015). Fiecare din aceste reglementări privesc 

ipoteze diferite şi nu se poate susţine că legiuitorul ar fi redactat 2 texte de lege în 

corpul aceleaşi Legi nr. 130/2015 având acelaşi conţinut. 

Dimpotrivă, aceste două texte de lege sunt complementare şi nici într-un caz 

nu sunt contradictorii sau în situaţia să se excludă una pe alta. În timp ce art. 68/5 

reglementează condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, prevederile art. II alin. 1 

extind beneficiul Legii nr. 567/2004, mai concret beneficiul pensiei de serviciu, şi cu 

privire la personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor 

de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat 

sau departamentale şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o 

categorie de pensie din sistemul public de pensii. De asemenea, textul introduce 

cerinţa: „De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de 

aceasta..”, adică este folosită tehnica redactării textului de trimitere la dispoziţiile art. 

68/5 din Legea nr. 567/2004 introduse prin art. 1 din Legea nr. 130/2015. 

Totodată, este absolut greşit argumentul completului de judecată prin care se 

susţine că reintroducerea dreptului la pensia de serviciu pentru fostul personal auxiliar 

de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea care, la 

data pensionării aveau o altă ocupaţie, presupune îndeplinirea unei condiţii cumulative 

respectiv: „pentru ca fostul personal auxiliar de specialitate să poată beneficia de 

pensia de serviciu, trebuie să aibă sau să fi avut la data pensionării o altă ocupaţie”. 

Consideră că este o interpretare complet greşită care deturnează efectiv sensul textului 

de lege şi îl goleşte de conţinut şi de efectele juridice avute în vedere de legiuitor, 

restrânge în mod nepermis sfera personalului auxiliar de specialitate ce poate beneficia 

de pensie de serviciu. 
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Astfel, sintagma „chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupaţie”, 

extinde sfera de aplicare şi în privinţa personalului auxiliar care la data pensionării a 

avut o altă ocupaţie, rezultând argumentul logic, cu atât mai mult beneficiul pensiei de 

serviciu se cuvine personalului auxiliar care se afla în funcţia respectivă la data 

pensionării, bineînţeles cu îndeplinirea condiţiilor cumulative ale legii, respectiv cele 

prevăzute prin art. II alin. 1 din Legea nr. 130/2015, coroborat cu art. 68/5 alin. 7 din 

Legea nr. 567/2004 (introdus prin art. II din Legea nr. 130/2015 ). Practic, a accepta 

această interpretare esenţial greşită a completului de judecată înseamnă a adăuga la 

lege, ceea ce nu poate fi acceptat. 

În realitate, concluzia finală a completului de judecată de la pct. 34 din Raport, 

în sensul că: „…singura noutate fiind aceea că va beneficia de pensia de serviciu 

reintrodusă şi personalul fostelor notariate de stat şi al fostelor arbitraje de stat sau 

departamentale, alături de cel prevăzut iniţial în art. 68/5 alin. 7 din Legea nr. 

567/2004”, ar însemna că legiuitorul, deşi având voinţa expres declarată de a elimina o 

situaţie discriminatorie şi de inechitate între diferite categorii de personal auxiliar de 

specialitate care nu se bucură în mod egal de beneficiul pensiei de serviciu, îşi propune 

să introducă o nouă discriminare între categoriile de personal enumerate de completul 

de judecată şi fostul personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor care 

au rămas în activitate având continuitate în această profesie până la data pensionării, 

ceea ce este şi ilogic şi absurd. 

Judecătorii raportori ai ÎCCJ consideră că nu este îndeplinită nici condiţia ca de 

lămurirea chestiunii de drept să depindă soluţionarea pe fond a cauzei. Procedura 

sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu dezlegarea unei chestiuni de drept are o 

natură sui generis care se circumscrie unui incident procedural ivit în cursul unui 

proces aflat în desfăşurare, al cărui obiect îl constituie chestiunea de drept de care 

depinde soluţionarea pe fond a cauzei. 

De aceea, întrebarea adresată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu poate fi 

disociată de contextul care a generat-o, care trebuie să fie întotdeauna unul cazual şi să 

cuprindă exhaustiv toate elementele determinante ale cauzei. În cauză, înţelesul literal 

al întrebării, clar şi neechivoc, vizează aplicabilitatea Legii nr. 130/2015 personalului 

auxiliar căruia în perioada 2010/2015 i s-a stabilit pensie în sistem contributiv, pe când 

litigiul în care s-a formulat întrebarea are ca obiect posibilitatea aplicării acestui text 

de lege pentru a modifica baza de calcul a pensiei de serviciu ce fusese deja restabilită, 

începând cu 1.08.2015, prin aplicarea Legii nr. 130/2015. 

Din examenul actului de sesizare, încheierea din 20.02.2019 pronunţată de 

Curtea de Apel Bacău, este evident că această întrebare nu se suprapune pe datele de 

fapt ale cauzei cu care completul este învestit şi că întrebarea adresată instanţei 

supreme pleacă de la nişte premise greşit apreciate de către instanţa de trimitere, 

afectând aptitudinea chestiunii de drept de a răspunde în mod util rezolvării cauzei în 

mod definitiv. 

Reamintind că întrebarea vizează aplicabilitatea textelor de lege în discuţie, 

pentru categoria personalului auxiliar de specialitate al instanţelor sau parchetelor de 

pe lângă acestea care a ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, judecătorii raportori 

sesizează, în urma examenului propriu al încheierii din 20.02.2019 si actelor relevante 

ataşate sesizării, că reclamanta al cărei dosar de judecată a fost supus dezlegării unor 

chestiuni de drept, este încă din anul 2015 beneficiar al acestei categorii de pensie 

chiar în temeiul acestei legi. 

Judecătorii raportori arată că analiza obiectului şi temeiului cererii de chemare 

în judecată plasează sub semnul incertitudinii dacă instanţa de apel ar putea să 

întemeieze soluţia dată pe inaplicabilitatea legii în condiţiile în care, odată ce dreptul 

s-a deschis, este ţinută să verifice, pe alte temeiuri, cum sunt cele la care art. 68/5 alin. 
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15 din Legea nr. 567/2004 astfel cum a fost completată prin Legea nr. 130/2015, 

legalitatea soluţiei de modificare a bazei de calcul a pensiei, prin raportare la veniturile 

salariale obţinute de o persoană cu o funcţie similară, aflată în activitate în perioada de 

referinţă. 

În şedinţa din 03.06.2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de 

Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă, în dosarul nr. XX9/103/2018, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 

„Dacă prevederile art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea 

Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează 

în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice se aplică şi fostului personal 

auxiliar de specialitate, care a ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 

începând cu data abrogării art. 68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

şi ai personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, şi data intrării în vigoare a 

art. 685 din aceeaşi lege, când s-a reintrodus pensia de serviciu pentru această 

categorie.” 

Arată apelanta că, având în vedere soluţia dată de ÎCCJ, la solicitarea Curţii de 

Apel Bacău privind dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa repune pe rol dosarul 

nr. XX9/103/2018 privind pe numita Y, dosar ce a făcut obiectul dezlegării unei 

chestiuni de drept la ÎCCJ, respingând apelul formulat de pârâta Tribunalul Neamţ.  

Faţă de cele expuse, îşi menţine concluziile depuse la dosar, prin care a 

solicitat admiterea acţiunii formulate, arătând că a făcut dovada celor solicitate, cu acte 

şi înscrisuri oficiale ce se află depuse la dosar, prin care a dovedit că cele solicitate de 

ea în acţiune sunt întemeiate şi legale. 

Solicită a se avea în vedere prevederile Deciziei CCR nr. 794/15.12.2016, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1029/21 dec. 2016, privind soluţionarea 

excepţiei de neconstituţionalitate a disp. art. 3 ind. 1, alin. 1 ind. 1 şi alin. 1 ind. 4 din 

OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016. 

În baza expunerilor de mai sus, precum şi a practicii judiciare pe care a depus-

o la dosar, solicită admiterea apelului, în sensul de a fi admisă cererea de chemare în 

judecată, aşa cum a fost formulată, cu toate capetele de cerere precizate la instanţa de 

fond. 

Intimatul-pârât Tribunalul Vaslui a depus întâmpinare, considerând apelul 

declarat de X ca fiind neîntemeiat, pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. II din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 

Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, „(1) De prevederile prezentei legi, în 

situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi personalul auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor 

notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi care, la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din 

sistemul public de pensii. 

(2) Baza de calcul al pensiei prevăzute la alin. (1) o reprezintă media salariilor 

de baza brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de 

pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii 

identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei sau parchetului unde 
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a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de 

specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni 

anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie.” 

Potrivit art. 5 alin. (3) din H.G. nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu 

din Legea nr. 567/2004: „Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute 

la art. 2 alin. (1) lit. d) (persoanele care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 

2015 şi îndeplinesc, cumulativ, condiţiile legale) este 80% din baza de calcul 

reprezentată de media salariilor de baza brute lunare din ultimele 12 luni anterioare 

lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de 

specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă 

şi nivel al instanţei ori parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din 

funcţia de personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, 

avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie.” 

Prin Decizia nr. 210/15.06.2018, emisă de preşedintele Curţii de Apel Iaşi, s-a 

dispus ca personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Curţii de Apel Iaşi să 

beneficieze de un salariu brut lunar calculat prin raportare la o valoare de referinţă 

sectorială de 421,36 lei, în perioada 09.04.2015-30.11.2016, şi de 463,5 lei, în 

perioada 01.12.2015-31.12.2017. 

Valorile de referinţă sectorială de 421,36 lei şi 463,5 lei includ valoarea de 

referinţă de 405 lei, majorată cu 4%, conform O.G. nr. 13/2008, fiind reglementată şi 

modalitatea de plată a drepturilor salariale. 

În temeiul acestor dispoziţii legale şi al deciziei menţionate, reclamantei i-a 

fost eliberată adeverinţa nr. 4567/A/30.07.2018, cuprinzând vechimea în specialitate în 

calitate de personal auxiliar de specialitate la data eliberării din funcţie prin pensionare 

pentru limită de vârstă la 01.02.2008 şi baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de 

serviciu, conform Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare - 4162 

lei. 

După cum reiese din înscrisul intitulat „Fişă calcul actualizare pensie VRS 

421,36”, la eliberarea adeverinţei, au fost avute în vedere, conform prevederilor legale 

sus-menţionate, perioadele de 12 luni anterioare lunii în care s-a depus cererea de 

pensionare (iulie 2014 - iunie 2015) şi de 12 luni anterioare lunii în care reclamanta a 

fost eliberată din funcţie (februarie 2007 - ianuarie 2008). 

Se poate observa că, la stabilirea bazei de calcul pentru pensia de serviciu, 

valoarea de referinţă sectorială de 421,36 lei a fost utilizată de la data de 09.04.2015, 

potrivit Deciziei nr. 210/15.06.2018, emisă de preşedintele Curţii de Apel Iaşi, până în 

luna iunie 2015 (ultima din cele 12 luni anterioare lunii în care s-a depus cererea de 

pensionare). 

Ca atare, la emiterea adeverinţei nr. 4567/A/30.07.2018, în mod corect a fost 

utilizată valoarea de referinţă sectorială de 421,36 lei de la data de 09.04.2015. Este 

evident că orice solicitare a reclamantei privind acordarea unor alte drepturi salariale 

după luna iunie 2015 este neîntemeiată, faţă de prevederile exprese ale dispoziţiilor 

legale sus-menţionate („ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de 

pensionare”). 

Valoarea de referinţă sectorială de 463,5 lei nu prezintă nicio relevanţă în 

prezenta cauză, în condiţiile în care, prin Decizia nr. 210/15.06.2018, emisă de 

preşedintele Curţii de Apel Iaşi, aceasta a fost acordată începând cu data de 

01.12.2015, aşadar cu mult în afara intervalului prevăzut de lege pentru stabilirea 

bazei de calcul a pensiei de serviciu a reclamantei. 

Solicită să se observe faptul că reclamanta apelantă nu a adus argumente 

pertinente de drept şi de fapt pentru a proba netemeinicia soluţiei primei instanţe, ci a 

reluat, în apelul formulat, aceleaşi argumente invocate şi în acţiune. 
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Soluţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale şi instanţelor 

naţionale invocate de reclamanta apelantă nu prezintă relevanţă în cauză, date fiind 

prevederile exprese incidente şi înscrisurile aflate la dosarul cauzei, care au fost avute 

în vedere de prima instanţă. 

Pentru toate aceste considerente, solicită respingerea apelului declarat de 

reclamanta-apelantă împotriva Sentinţei civile nr. 993/26.06.2019 a Tribunalului laşi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin 

prisma dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru 

considerentele expuse în continuare. 

Apelanta a deţinut funcţia de grefier la Judecătoria Bârlad, iar din 01.02.2008 

beneficiază de o pensie de serviciu în temeiul Legii nr. 567/2004. Ulterior, ca urmare a 

intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, apelanta a beneficiat de o pensie de asigurări 

sociale, iar prin completarea Legii nr. 567/2004 prin Legea nr. 130/2015, şi-a recăpătat 

beneficiul pensiei de serviciu. 

Prin Decizia nr. 210/15.06.2018, emisă de preşedintele Curţii de Apel Iaşi, s-a 

dispus ca personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Curţii de Apel Iaşi să 

beneficieze de un salariu brut lunar calculat prin raportare la o valoare de referinţă 

sectorială de 421,36 lei, în perioada 09.04.2015-30.11.2016, şi de 463,5 lei, în 

perioada 01.12.2015-31.12.2017. 

Apelantei i-a fost eliberată adeverinţa nr. 4567/A/30.07.2018, cuprinzând 

vechimea în specialitate în calitate de personal auxiliar de specialitate la data eliberării 

din funcţie prin pensionare pentru limită de vârstă la 01.02.2008 şi baza de calcul 

utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin raportare la o valoarea de referință sectorială de 421,36 

lei, începând cu data de 9 aprilie 2015. 

Din fişa de calcul actualizare pensie VRS 421,36, reiese că la eliberarea 

adeverinţe au fost avute în vedere perioadele de 12 luni anterioare lunii în care s-a 

depus cererea de pensionare (iulie 2014 - iunie 2015) şi de 12 luni anterioare lunii în 

care apelanta a fost eliberată din funcţie (februarie 2007 - ianuarie 2008). 

Potrivit art. II alin. 2 din Legea nr. 130/2015, în situația personalului auxiliar 

de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor baza de calcul al pensiei o 

reprezintă media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în 

care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate 

aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al 

instanței sau parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de 

personal auxiliar de specialitate, precum și media sporurilor, în procent, avute în 

ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcție. Potrivit 

aliniatului 1 al aceluiași articol, de prevederile Legii nr. 130/2015, în situația 

îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și personalul auxiliar de 

specialitate al instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor 

notariate de stat, precum și al fostelor arbitraje de stat sau departamentale și care, la 

data intrării în vigoare a acestei legi, beneficiază de o categorie de pensie din sistemul 

public de pensii.  

Reintroducerea pensiei de serviciu realizată prin Legea nr. 130/2015 se 

raportează la o bază de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din 

ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, astfel că 

adeverința pe care a solicitat-o reclamanta, în baza art. 68 ind. 5 alin. 13 din Legea nr. 

567/2004, așa cum a fost completată prin Legea nr. 130/2015, prin cererea adresată în 

luna iulie 2015 Tribunalului Vaslui, nu poate cuprinde decât elementele care alcătuiesc 

baza de calcul a pensiilor pe o perioadă de 12 luni anterioare cererii de eliberare a 

adeverinței.  
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Prin urmare, adeverința nr. 4567/A/30.07.2018 include în mod corect doar 

salariile de bază brute pe o perioadă de 12 luni anterioare lunii iulie 2015, astfel că 

îndemnizațiile de încadrare brute pe cele 12 luni trebuie stabilite prin luarea în 

considerare a valorii de referință sectorială aplicabilă în acest interval de timp, 

respectiv pe o perioadă de 12 luni în urmă față de luna iulie 2015, drept pentru care 

dacă se are în vedere că începând cu data de 09.04.2015 s-a acordat valoarea de 

referință sectorială de 421,36 lei, respectiv VRS 405 lei la care se adaugă procentul de 

4% prevăzut de OG nr. 13/2008, înseamnă că în mod legal pârâtul Tribunalul Vaslui a 

inclus acest VRS în modalitatea de formare a indemnizației de încadrare brută lunară 

începând cu 09.04.2015, cu mențiunea că acest VRS a fost aplicabil până la data de 

30.11.2015.  

Apelul declarat de reclamanta X are în vedere împrejurarea că indemnizațiile 

de încadrare brută lunară cuprinse în adeverința nr. 4567/A/30.07.2018 ce i-a fost 

eliberată de pârât nu includ și o valoare de referință sectorială de 463,50 aşa cum 

prevede Ordinul MJ nr. 8/28038/2018, precum şi a Deciziei nr. 210/15.06.2018 a 

Curţii de Apel Iaşi, sau respectiv, de 484,18 lei și prin urmare, pârâtul să fie obligat să 

elibereze o altă adeverință care să includă și valoare de referință de 421,36 majorată cu 

un procent de 10% prin Legea nr. 293/2015 începând cu data de 01.12.2015. 

Întrucât această creștere se referă la perioada de după 01.12.2015, art. I pct. 4 

din Legea nr. 293/2015 prevăzând că această creștere cu 10% a cuantumului brut al 

salariilor de bază se realizează începând cu data de 01.12.2015, practic este vorba de 

VRS de 463,5 lei care reprezintă o valoare sau un algoritm care până la data de 

01.12.2015 nu poate fi folosit la calcularea indemnizațiilor de încadrare brută lunară a 

personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, 

vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței unde a funcționat apelanta reclamantă.  

Acest lucru se datorează faptului că față de prevederile art. II alin. 2 din Legea 

nr. 130/2015 legiuitorul a circumstanțiat în mod exact baza de calcul a pensiei de 

serviciu pe care trebuie să o recapete apelanta reclamantă, această bază de calcul fiind 

determinată prin însumarea salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni 

anterioare cererii de reluare a pensiei de serviciu și calcularea mediei acestor salarii, 

cerere prevăzută de art. II alin. 5 din Legea nr. 130/2015. Or, VRS majorat potrivit 

Legii nr. 293/2015, cel în cuantum de 463,5 lei se aplică doar începând cu data de 

01.12.2015, ca atare acest VRS cuprinde o perioadă care este ulterioară celor 12 luni 

care alcătuiesc baza de calcul a pensiei de serviciu, practic se solicită a se aplica un 

VRS care nu interferează ca și efecte în timp cu data la care s-a depus cererea pentru 

emiterea adeverinței – iulie 2015, concluzia fiind aceea că o valoare de referință 

sectorială viitoare (începând cu 01.12.2015) nu poate fi incidentă unei situații juridice 

din trecut, situație care este precis determinată în timp prin raportare exactă la salariile 

de bază brute lunare pe o perioadă de 12 luni dinainte de depunerea cererii de calculare 

a pensiei de serviciu și în final la media acestor salarii.  

Prin Legea nr. 130/2015 a fost introdus art. 68 ind. 5 alin. 10 în structura Legii 

nr. 567/2004, dispoziție care prevede că pensiile de serviciu prevăzute de prezenta lege 

se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările valorii punctului de 

pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea valorii punctului 

de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare în materia pensiilor de 

serviciu ale grefierilor aceasta este modalitatea de ajustare valorică a pensiilor, 

neexistând nici în cuprinsul Legii nr. 130/2015 și nici în al Legii nr. 567/2004 o 

prevedere expresă în temeiul căreia valoarea de referință sectorială utilizată la 

calcularea indemnizației de încadrare brută lunară a personalului auxiliar de 

specialitate aflat în activitate să fie transpusă în mod simultan și similar și în ceea ce 

privește calcularea pensiilor de serviciu ale aceluiași pensionar auxiliar de specialitate.  
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Prin urmare noțiunea „nivel maxim al salariului” la care face referire Legea nr. 

71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014 și toate argumentele jurisprudențiale 

expuse de apelantă în sprijinul tezei care asigură egalizarea salarială sau realizarea 

salarizării la nivelul cel mai înalt în plată pentru personalul aflat în funcții similare se 

referă la personalul salariat activ care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, 

această soluție legislativă neputând fi translatată asupra pensiilor de serviciu ale 

personalului auxiliar de specialitate din justiție deoarece nu există o bază legală în 

acest sens.  

Art. 5 alin. 5 din HG nr. 706/2015 cuprinzând normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 

567/2004 definește noțiunea de „salariu de bază brut lunar folosit la determinarea 

bazei de calcul” ca fiind salariul stabilit conform coeficientului de multiplicare și 

valorii de referință sectorială la care se adaugă, după caz, celelalte sporuri și/sau 

majorări incluse în salariul de bază potrivit legii cum sunt: sporul privind nivelul de 

instanță, salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul pentru vechimea în 

muncă, sporul de fidelitate, sporul de risc și suprasolicitare și sporul de 

confidențialitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în 

condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori 

parchetului unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de personal 

auxiliar de specialitate.  

Așadar, la stabilirea pensiei de serviciu se are în vedere valoarea de referință 

sectorială utilizată la stabilirea salariului personalului auxiliar de specialitate aflat în 

activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad, treaptă și nivel al instanței, 

însă trebuie observat că nici normele metodologice ale Legii nr. 567/2004 nu fac 

referire la alt reper de determinare a salariilor personalului în activitate, practic acest 

reper rămâne cel trasat de art. II alin. 2 din Legea nr. 130/2015, respectiv cel dat de 

media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se 

depune cererea de calculare a pensiei de serviciu și media sporurilor, în procent, avute 

în ultimele 12 luni anterioare lunii în care solicitantul pensiei a fost a fost eliberat din 

funcție, ca atare nu se poate avea în vedere decât valoarea de referință sectorială la 

care personalul auxiliar de specialitate din justiție era îndreptățit pe o perioadă de 12 

luni anterioare cererii de calculare a pensiei de serviciu, valoare de referință sectorială 

care în nici un caz nu poate include și creșterea acordată în baza Legii nr. 293/2015, 

această creștere excedând celor 12 luni anterioare cererii de calculare a pensiei de 

serviciu, în sensul că se aplică numai începând cu data de 01.12.2015.  

Față de considerentele expuse, apreciind că sentința primei instanțe este legală 

și temeinică, Curtea de Apel, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., respinge apelul și 

păstrează sentința.  

 

2. Încetarea acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 

silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului; condiţii de aplicare în 

ceea ce priveşte creanțele grefate pe raportul de muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Drepturi băneşti. Deschiderea 

procedurii de insolventa împotriva debitorului fost angajator 

Indice alfabetic: Dreptul muncii; Litigii de muncă; Procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență; Suspendarea judecării cauzei; încetarea acțiunii 

civile 

Temei de drept: art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014; art. 6 din CEDO; art. 6 

C.proc.civ. 
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Faţă de interpretarea obligatorie realizată de Curtea Constituţională, intră 

sub incidenţa dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 doar acţiunile ce vizează 

satisfacerea dreptului creditorului, respectiv plata creanţelor, nu şi acţiunile ce deduc 

judecăţii drepturi incerte sau în raport de care creditorul nu deţine un titlu valabil 

pentru înscrierea la masa credală. Doar o astfel de interpretare dă satisfacţie art. 6 

CEDO, în interpretarea Curţii Europene a Drepturilor Omului care a stabilit că 

„dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1, trebuie interpretat în lumina 

principiului supremaţiei dreptului, care presupune existenţa unei căi legale efective 

care să permită revendicarea drepturilor civile (Běleš şi alţii împotriva Republicii 

Cehe, pct. 49). Fiecare justiţiabil are dreptul să prezinte în faţa unei instanţe orice 

contestaţie referitoare la „drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil.” 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 

145/26.05.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1388/2019, Tribunalul Iași, în temeiul dispoziţiilor art. 

75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă a constatat că a încetat la data rămânerii definitive a încheierii din data de 

02.03.2016 pronunţată de Tribunalul Iași , Secţia a II-a civilă – faliment - procedura 

insolvenței în dosarul nr. XX1/99/2018, acţiunea civilă formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâta S.C. „A.P.R.” SRL prin administrator judiciar C SPRL – 

Filiala Iaşi. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Potrivit disp. art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: „De la data deschiderii 

procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de 

executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea 

drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin 

depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă 

doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de 

deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul 

în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, 

acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii 

debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data 

rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau 

extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează”. Potrivit art. 76 „În 

vederea aplicării prevederilor art. 75, prin hotărârea de deschidere a procedurii, 

judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanțele judecătorești în a 

căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor 

băncilor unde debitorul are deschise conturi.” 

În speţă, având în vedere obiectul prezentei acţiuni prin care reclamantul 

solicită obligarea fostului angajator la plata drepturilor salariale, precum şi faptul că 

hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii pârâte, a rămas definitivă, 

instanţa constată că sunt incidente prevederile art. 75 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 

85/2014 şi va dispune încetarea acţiunii reclamantului. Faţă de incidenţa dispozițiilor 

art. 75 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 85/2014, instanța nu va mai trece la analizarea 

in continuare a excepției autorității de lucru judecat.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 
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Motivează apelantul că instanţa de fond în mod greşit a reţinut faptul că a 

solicitat obligarea fostului angajator la plata drepturilor salariale. Obiectul cererii de 

chemare în judecată constă în faptul că acesta solicită recunoaşterea acestor drepturilor 

salariale. 

Consideră că excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâta prin 

administrator judiciar Cv SPRL, raportat la dosarul civil nr. XX73/99/2018, este 

netemeinică motivat de faptul că nu se solicită plata creanţei, ci recunoaşterea acesteia. 

În speţă, nu se aplică dispoziţiile art. 75 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 85/2014. 

In drept, dispoziţiile art. 112-146 din Codul muncii, coroborat cu dispoziţiile 

art. 10, 15, 16, 41 din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel Național pe perioada 

2011 - 2016. 

Intimata nu a formulat întâmpinare însă a depus la dosar concluzii scrise prin 

care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Apreciază intimata că prima instanţă a aplicat corect dispozițiile legale, 

opinând că prevederile art. 75 - (1), respectiv art. 76 din Legea nr. 85/2014 sunt clare 

şi nesusceptibile de interpretare.  

În drept, pe dispoziţiile art. 75 - (1) şi art. 76 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedura insolvenţei. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

Prin acţiunea formulată, reclamantul X a solicitat obligarea societăţii pârâte la 

recunoaşterea drepturilor bănești – salarii, drepturi aferente orelor suplimentare, orelor 

lucrate în zile de repaus, indemnizația de concediu de odihnă în perioada 19.01.2016-

15.10.2016. 

În cauză, prima instanţa a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 

85/2014. 

Interferând cu dreptul de acces la instanţă, garantat de art. 6 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi art. 6 C.pr.civ, dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 

85/2014 trebuie să fie de strictă interpretare şi aplicare.  

În acest sens, dispoziţiile legale - art. 75 din Legea nr. 85/2014 nu urmăresc să 

înfrângă dreptul unei persoane de a avea acces la o procedură jurisdicţională, ci aşa 

cum a statuat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 36/30.01.2018, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431/22.05.2018, „această măsură se 

justifică prin natura specială a procedurii prevăzute de legislația în materia insolvenței, 

procedură care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, consensual și egalitar în 

care creditorii unui debitor comun să își poată valorifica drepturile împotriva 

debitorului aflat în stare de insolvență. În aceste condiții, existența unor acțiuni 

paralele cu procedura concursuală prevăzută de lege ar produce incertitudine cu privire 

la masa credală, fapt ce ar face imposibilă evaluarea activului și pasivului averii 

debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidării (...). (pct. 18). 

În consecinţă, procedura insolvenţei are ca finalitate soluţionarea cumulată a 

tuturor cererilor creditorilor formulate împotriva debitorului aflat în insolvenţă, dar 

dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 nu pot aduce atingere dreptului persoanei 

care, neavând calitatea de creditor în sens legal, nu se bucură de o creanţă certă lichidă 

şi exigibilă pentru a se înscrie la masa credală. 

În acest sens, Curtea Constituţională prin Decizia nr. 41 din 5 februarie 2013, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013 a 

reţinut „autoarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate ridică o problemă de drept 

care nu a mai fost analizată de Curte, şi anume suspendarea acţiunii prin care se 

solicită stabilirea existenţei şi întinderii unui drept de creanţă ce nu este circumscris 

unui titlu existent. 
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3.0cacheLegislatietemp197398%22Este fără îndoială că procedura insolvenţei are un 

caracter colectiv, unitar şi concursual, toţi creditorii care deţin creanţe împotriva 

debitorului trebuie să-şi înscrie aceste creanţe la masa credală. 
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sau bunurilor sale; or, este evident că numai acele acţiuni care tind la realizarea 

creanţelor, adică la îndestularea creditorilor sunt susceptibile de a fi suspendate, nu şi 

acţiunile care tind la recunoaşterea sau constatarea unui drept de creanţă al 

reclamantului asupra debitorului. 
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insolvenţei, nu ar putea veni la masa credală şi nu ar beneficia de întreaga procedură. 
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cu judecarea unei astfel de cereri, competenţa şi, în acelaşi timp, obligaţia de a 

analiza în ce măsură acţiunea reclamantului tinde la realizarea creanţei sale sau 

doar la constatarea sub aspectul existenţei şi întinderii acesteia. 

În consecinţă, faţă de interpretarea obligatorie realizată de Curtea 

Constituţională, intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 doar 

acţiunile ce vizează satisfacerea dreptului creditorului, respectiv plata creanţelor nu şi 

acţiunile ce deduc judecăţii drepturi incerte sau în raport de care creditorul nu deţine 

un titlu valabil pentru înscrierea la masa credală. 

De altfel, doar o astfel de interpretare dă satisfacţie art. 6 CEDO, în 

interpretarea Curţii Europene a Drepturilor Omului care a stabilit că „dreptul la un 

proces echitabil, garantat de art. 6 § 1, trebuie interpretat în lumina principiului 

supremaţiei dreptului, care presupune existenţa unei căi legale efective care să permită 

revendicarea drepturilor civile (Běleš şi alţii împotriva Republicii Cehe, pct. 49). 

Fiecare justiţiabil are dreptul să prezinte în faţa unei instanţe orice contestaţie 

referitoare la „drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil”. Astfel, art. 6 § 1 consacră 

„dreptul la instanţă”, între care dreptul de acces, şi anume dreptul de a sesiza instanţa 

în materie civilă, constituie un aspect (Golder împotriva Regatului Unit, pct. 36). 

„Dreptul la instanţă”, la fel ca şi dreptul de acces, nu are un caracter absolut: drepturile 

pot da naştere la limitări, dar nu pot restricţiona accesul liber al unui individ într-un 

mod sau până la un punct astfel încât dreptul să fie afectat în însăşi esenţa sa [Philis 

împotriva Greciei, pct. 59; De Geouffre de la Pradelle împotriva Franţei, pct. 28; şi 

Stanev împotriva Bulgariei (MC), pct. 229]. 

În acelaşi sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în jurisprudenţa sa că 

„în cazul în care reclamantul nu a învestit instanţa cu o acţiune în realizarea unei 

creanţe asupra unei societăţi faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenţei, pretenţiile acestuia privind doar constatarea desfăşurării unor raporturi de 
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muncă, este greşită soluţia instanţei de suspendare a judecării cauzei în temeiul 

dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, motivat de faptul că s-a dispus deschiderea 

procedurii insolvenţei împotriva altei societăţi decât cea asupra căreia se urmărea 

realizarea unor creanţe, încheierea astfel pronunţată fiind dată cu aplicarea greşită a 

acestor dispoziţii legale.”- Decizia civilă nr. 1562/05.06.2015 , ICCJ - Secţia a II-a 

civilă. 

Având în vedere că prin acţiunea dedusă judecăţii, reclamantul a solicitat doar 

ca pârâta să îi recunoască drepturile pretinse, în mod greşit prima instanţa, fără a pune 

în discuţia părţilor, fără a verifica titlul creanţei reclamantului şi fără a verifica 

existenţa garanţiilor procesuale necesare pentru existenţa dreptului de acces la o 

procedură jurisdicţională de protecţie a drepturilor civile pretinse, a făcut direct 

aplicarea dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  

În consecinţă, pentru aceste considerente, întrucât prin soluţia pronunţată 

instanţa nu a analizat nici natura cererii, nici certitudinea creanței, nici posibilitatea 

reală a reclamantului de valorificare a drepturilor în procedura reglementată de Legea 

85/2014, Curtea admite apelul formulat de apelant împotriva sentinţei civile nr. 

1388/30.09.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o anulează integral; 

trimite cauza spre continuarea judecăţii aceleaşi instanţe, în sarcina căreia revine 

obligaţia de calificare a cererii, inclusiv de a solicita relaţii din cadrul procedurii 

insolvenţei cu privire la creanţele salariale cu care a fost înregistrat reclamantul-

apelant de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, potrivit art. 102 din 

Legea nr. 85/2014. 

 

3. Litigii de muncă - contestaţie decizie de concediere; concediere pentru 

motive care nu ţin de persoana salariatului, lipsa descrierii în cuprinsul deciziei a 

motivelor care determină concedierea - trimiterea la raportul intern al unităţii 

 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Contestaţie decizie concediere. 

Indice alfabetic: Condiţii formale ale deciziei de concediere; Decizie de concediere 

pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului; Dreptul muncii 

Temei de drept: Art. 65, art. 78, art. 79 Codul muncii 

 

Omisiunea de a indica în decizia de încetare a contractului de muncă motivele 

care au determinat concedierea nu poate fi complinită prin acte extrinseci, decizia de 

concediere având caracter unitar şi un conținut prescris obligatoriu. În acest sens, 

dispoziţiile art. 76 C.muncii stabilesc expres şi fără echivoc că, decizia de concediere 

trebuie să conţină în mod obligatoriu „motivele care determină concedierea” 

Procedura concedierii este supusă prescripţiilor imperative a legii, normele fiind 

edictate tocmai în scopul asigurării unei protecţii formale şi substanțiale a 

salariatului, în cadrul raportului de subordonare specific dreptului muncii, sancţiunea 

nerespectării procedurii concedierii fiind cea a nulităţii absolute, nesusceptibile de 

confirmare. Importanţa respectării condiţiilor formale prevăzute de lege este 

subliniată de disp. art. 77 C. muncii, „în caz de conflict de muncă angajatorul nu 

poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în 

decizia de concediere” 

Or, în condiţiile în care actul supus controlului jurisdicţional în prezenta cauză 

nu cuprinde nici o menţiune cu privire la motivele de fapt ce au determinat 

concedierea, este justă concluzia instanţei de fond în sensul nulităţii absolute a 

deciziei 3/27.03.2019. 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 

124/20.05.2020 

 

Curtea de apel, verificând în limitele cererii de apel formulate, stabilirea 

situaţiei de fapt şi aplicarea dispoziţiilor legale de instanţa de fond, a reţinut 

următoarele: 

Prima instanța a analizat cu prioritate excepţia nulităţii deciziei de concediere, 

motivată pe lipsa îndeplinirii condiţiei formale prevăzută la dispozițiile art. 76 lit. a) 

Codul muncii şi a reţinut caracterul întemeiat al acesteia, pronunţând soluţia de 

anulare a deciziei contestate.  

Apelanta critică soluţia instanţei de fond susţinând, în esenţă, îndeplinirea 

cerinţelor formale ale deciziei contestate. Susţine apelanta că motivele care au stat la 

baza concedierii contestatorului au fost comunicate acestuia prin intermediul 

raportului intern, aspect ce rezultă chiar din conţinutul contestaţiei formulate.  

Decizia de încetare a contractului individual de muncă nr 3/27.03.2019 emisă 

de intimata SC „X” SA are următorul conţinut: „Având în vedere Raportul Intern nr. 

284 din 26.02.2019, luând în considerare adresa nr. 285/26.02.2019 prin care vi se 

comunică durata preavizului, conform art. 75 Codul muncii… 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 75 din Codul Muncii se acordă drept 

de preaviz de 20 de zile lucrătoare adică perioada 27.02.2019 - 27.03 2019. 

Art. 2 Începând cu data de 28.03.2019 încetează contractul individual de 

muncă nr. 26/18.07.2016 al lui Y în temeiul disp. art. 65 alin. 1 Codul muncii.” 

Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii: „Concedierea pentru motive 

care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de 

muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau 

mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.” 

Potrivit dispozițiilor art. 76 Codul muncii: „Decizia de concediere se comunică 

salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu: 

a) motivele care determină concedierea; 

b) durata preavizului; 

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), 

numai în cazul concedierilor colective; 

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care 

salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 

64.” 

Faţă de dispoziţiile art. 76 Codul muncii, în mod corect prima instanţă a reţinut 

faptul că în cuprinsul deciziei trebuie indicate motivele care determină concedierea, 

lipsa menţiunii prevăzute de dis part 76 lit. a) atrăgând sancţiunea nulităţii deciziei.  

Faţă de conţinutul concret al actului decizional expus anterior rezultă, cu 

absolută evidenţă, lipsa indicării motivelor care au determinat concedierea. 

Criticile apelantei, în sensul că dispoziţia de încetare a contractului individual 

de muncă respectă condiţiile formale deoarece are la bază Raportul Intern nr 284 din 

26.02.2019, raport ce a fost comunicat anexat Deciziei nr 3/27.03.2019, dar şi 

Notificării de preaviz privind concedierea nr 285/26.02.2019 sunt nefondate. 

Omisiunea de a indica în decizia de încetare a contractului de muncă motivele 

care au determinat concedierea nu poate fi complinită prin acte extrinseci, decizia de 

concediere având caracter unitar şi un conținut prescris obligatoriu de lege. În acest 

sens, dispoziţiile art. 76 C.muncii stabilesc expres şi fără echivoc că decizia de 

concediere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, „motivele care determină 

concediere”. Procedura concedierii este supusă prescripţiilor imperative a legii, 
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normele fiind edictate tocmai în scopul asigurării unei protecţii formale şi substanțiale 

a salariatului, în cadrul raportului de subordonare specific dreptului muncii, sancţiunea 

nerespectării procedurii concedierii fiind cea a nulităţii absolute, nesusceptibilă de 

confirmare. Importanţa respectării condiţiilor formale prevăzute de lege este subliniată 

de disp. art. 77 C. muncii, „în caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în 

faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de 

concediere”. 

Or, în condiţiile în care actul supus controlului jurisdicţional în prezenta cauză 

nu cuprinde nici o menţiune cu privire la motivele de fapt ce au determinat 

concedierea, este justă concluzia instanţei de fond în sensul nulităţii absolute a deciziei 

3/27.03.2019. 

Susţinerile apelantei privind comunicarea raportului intern către angajat, 

dincolo de irelevanţa lor în raport de cele statuate mai sus, nu pot fi primite de instanţa 

de apel. Singurul act emanat de la angajator ce poartă o menţiune de comunicare către 

contestatorul intimat este preavizul de concediere. Sarcina probei în cadrul litigiilor de 

muncă revine angajatorului, iar menţionarea de către angajat a raportului intern în 

cuprinsul contestaţiei la instanţă nu ţine loc de dovadă a  comunicării actului de către 

angajator şi nu înlătură obligaţia angajatorului de a proba cele susţinute. 

De asemenea, susţinerea faptului că raportul intern face parte integrantă din 

nota de preaviz este lipsită de orice suport probatoriu. Trimiterea făcută în cadrul 

actului Preaviz de concediere la Raportul Intern nr. 284 din 26.02.2019 nu are 

semnificaţia susţinută de apelantă şi nu dovedeşte comunicarea conţinutului raportului. 

Critica prind lipsa invocării de către contestator a aspectului necomunicării 

raportului intern nu este aptă a determina schimbarea soluţiei pronunţată de instanţa de 

fond. Contestatorul a invocat nulitatea deciziei de concediere pentru nerespectarea 

condiţiilor formale ale actului, respectiv pentru neindicarea motivelor concedierii, iar 

în aceste limite ale investirii prima instanţă a analizat cuprinsul deciziei contestate. 

Susţinerea apelantei privind admiterea unui motiv de nulitate neinvocat de contestator 

este consecinţa unei interpretări eronate date cererii introductive de instanţă, dar şi a 

considerentelor sentinţei apelate. 

Nulitatea nu a fost declarată de judecătorul fondului pentru că Raportul intern 

nu a ajuns deloc la cunoştinţa contestatorului, ci pentru faptul că decizia nu cuprinde 

motivarea în fapt a concedierii, simpla trimitere la raportul intern 284/26.02.2019 şi la 

adresa nr. 285/26.02.2019 fără însă a indica conţinutul acestora sau împrejurarea (cu 

dovada aferentă) că le-a comunicat contestatorului odată cu decizia de concediere nu 

complineşte cerinţa obligatorie a legii, fiind indiferentă existenţa motivelor obiective 

privind desfiinţarea postului dacă acestea nu sunt arătate în decizia de concediere. 

În raport de limitele devoluţiunii în apel date de ceea ce s-a judecat de către 

prima instanţă, susţinerile apelantei vizând reaua credinţă a contestatorului şi cele 

vizând cauza reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă nu se mai impun a fi 

analizate. 

 

4. Litigii de muncă, modificare program de lucru, lipsa acordului 

angajatului, prerogativa angajatorului în organizarea muncii 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Contract individual de muncă, 

timpul de lucru, modificarea programului de lucru 

Indice alfabetic: Contract individual de muncă; Dreptul muncii; Modificare program 

de lucru 
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Temei de drept: Art. 41, art. 113 Codul muncii; art. 9 din Ordinul  nr. 870 din 1 iulie 

2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 

efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar 

 

Stabilirea modul de repartizare a timpului de muncă, de către angajator nu 

reprezintă o modificare a contractului individual de muncă, în sensul art. 40 alin 3 din 

Codul muncii, atunci când angajatorul organizând modul de desfășurare a 

programului de lucru, fixează intervalul orar în care salariatul își desfășoară 

activitatea în cadrul secţiei, durata timpului de muncă rămânând cea din contractul 

individual de muncă. 

În acord cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar şi în 

Regulamentul de Ordine Interioară a Spitalului, stabilirea graficul de lucru este 

atributul exclusiv al angajatorului. solicitarea reclamantei de obligare a 

angajatorului la întocmirea graficului de lucru astfel încât aceasta să aibă program 

turnus este lipsită de temei legal.  

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 

214/30.06.2020 

 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea de apel constată că 

reclamanta P.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Clinic, obligarea să 

întocmească graficul de lucru al secţiei în care lucrează, astfel încât să aibă programul 

de lucru în conformitate cu art. H, punct 1, lit. a) din Contractul individual de muncă 

nr. 57/01.12.2010 – adică program turnus, să plătească despăgubiri reprezentând 

diferenţa de drepturi salariale dintre salariul acordat şi cel care i s-a fi cuvenit dacă nu i 

s-ar fi modificat contractul de muncă şi plata cheltuielilor de judecată. 

Instanţa de fond a admis acţiunea formulată reţinând în esenţă faptul că 

angajatorul a modificat timpul de muncă al reclamantei şi ca urmare a modificării 

acestuia şi salariul reclamantei.  

Reţine instanţa de apel faptul că reclamanta este angajata pârâtului Spitalul 

Clinic conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 57/01.12.2010 în 

registrul general de evidenţă a salariaţilor, în funcţia de asistent medical cu o durata a 

muncii: normă întreagă durata timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi/40 de ore pe 

săptămână, iar repartizarea programului de lucru se face în program turnus cu 

menţiunea că programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern 

sau a contractului colectiv de muncă. 

Potrivit disp. art. 41 din Codul muncii: „(1) Contractul individual de muncă 

poate fi modificat numai prin acordul părţilor. (2) Cu titlu de excepţie, modificarea 

unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de prezentul cod. (3) Modificarea contractului individual de 

muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: a) durata contractului; b) locul 

muncii; c) felul muncii; d) condiţiile de muncă; e) salariul; f) timpul de muncă şi 

timpul de odihnă”  

Potrivit disp. art. 17 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi 

modificat numai prin acordul părţilor, atât în privinţa conţinutului său legal (durata 

contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de 

muncă, timpul de odihnă, atribuţiile postului stabilite prin fişa de post; perioada de 

probă, termenul de preaviz), cât şi referitor la partea sa convenţională (clauza de 
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formare profesională, clauza de neconcurentă, clauza de mobilitate, clauza de 

confidenţialitate, clauza de obiectiv etc.). Acordul părţilor se manifestă sub forma unui 

act adiţional la contractul individual de muncă. 

Potrivit dispozițiilor art. 39 din Codul muncii salariatul are obligaţia de a 

realiza, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, obligaţia de a 

respecta disciplina muncii (disciplina muncii reprezintă o obligaţie juridică în sensul 

că însumează şi rezumă, în esenţă, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de 

persoana respectivă prin încheierea contractului individual de muncă), de a respecta 

prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă şi 

contractul individual de muncă  iar conform art. 40 Codul muncii angajatorul are 

dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii, de a stabili atribuţiile 

corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii precum şi dreptul de a exercita 

controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata 

săvârşirea abaterilor disciplinare şi de a aplica sancţiunile corespunzătoare potrivit 

legii. 

Reţine instanţa de apel că ceea ce susţine în esenţă reclamanta este revenirea la 

programul turnus respectiv la modalitatea anterioară de repartizare a timpului de lucru. 

În acord cu disp art. 111 din Codul muncii: „Timpul de muncă reprezintă orice 

perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi 

îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual 

de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Directiva 88 CE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 4 

noiembrie 2003, capitolul I, art. 2, pct. 1 stabileşte că „timp de lucru” este  orice 

perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului şi îşi 

exercită activitatea sau funcţiile, în conformitate cu legislaţiile şi/sau practicile 

naţionale. Art. 112 din Codul muncii, prevede că pentru salariaţii angajaţi cu normă 

întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe 

săptămână, iar art. 113 reglementează repartizarea timpului de muncă stabilind că 

repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore 

pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus. În funcţie de specificul unităţii sau al 

muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu 

respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

Potrivit art. 9 din Ordinul nr. 870/1 iulie 2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 

unităţile publice din sectorul sanitar: „(1) Asistenţii medicali, indiferent de nivelul 

studiilor, precum şi personalul sanitar mediu, încadraţi în unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelaşi 

loc de muncă sau în locuri de muncă diferite. (…) Art. 13 - (1) În unităţile publice din 

sectorul sanitar personalul de la locurile de muncă în care activitatea se desfăşoară fără 

întrerupere - 3 ture - şi care are program de 8 ore zilnic, în raport cu necesităţile 

asistenţei medicale, poate lucra prin rotaţie în ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore 

cu 24 de ore libere. (2) Personalul sanitar mediu şi personalul auxiliar sanitar încadrat 

în structurile de primire urgenţe - unitate de primire urgenţe sau compartiment de 

primire urgenţe - desfăşoară activitate în 3 ture. (3) Personalul din unităţile publice cu 

paturi din sectorul sanitar, care lucrează în locurile de muncă unde activitatea se 

desfăşoară în 3 ture, pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea 

desfăşurată în 3 ture are obligaţia de a presta lunar un număr egal de zile în tura a 2-a 

şi tura a 3-a. Numărul de zile în care îşi desfăşoară activitatea în tura a 2-a şi a 3-a va fi 

stabilit de consiliul de administraţie al fiecărei unităţi publice sanitare, pe bază de 

grafice lunare, în aşa fel încât să se asigure continuitatea activităţii. (4) Prin graficele 

lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, se stabileşte: 

a) numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale; b) 
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rotaţia pe ture a personalului; c) intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru. 

(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de 

compartiment, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau 

accesibil pentru tot personalul.” 

De asemenea, reţine instanţa de apel că Regulamentul de Ordine Interioară al 

Spitalului Clinic prevede pentru personalul mediu sanitar din secţiile şi 

compartimentele cu paturi, bloc operator , bloc naşteri faptul că programul de lucru va 

fi stabilit prin graficul de lucru întocmit de asistenta-şefă din fiecare secţie şi avizat de 

şeful de secţie, directorul de îngrijiri şi manager. Programul de lucru va fi: în sistem 

turnus, prima tură 7.00 - 19.00, a doua tură 19.00 7.00, tură de 8 ore program 7.00-

15.00.  

În raport de aceste dispoziţii legale reţine instanţa de apel că în cazul 

reclamantei nu s-a procedat la modificarea unilaterală a contractului de muncă în 

privinţa timpului de lucru, ci modificarea a vizat exclusiv repartizarea timpului de 

lucru, angajatorul dispunând ca repartizarea timpului de lucru a reclamantei să aibă loc 

potrivit regulii instituite de codul muncii, în mod egal cinci zile pe săptămână. 

Stabilind modul de repartizare a timpului de muncă angajatorul nu a modificat 

contractul individual de muncă al reclamantei, în sensul art. 40 alin 3 din Codul 

muncii, ci a procedat la organizarea modului de desfășurare programului de lucru, 

fixând intervalul orar în care salariatul își desfășoară activitatea în cadrul secţiei, 

durata timpului de muncă ca întindere a rămas aceeași ca în contractul de muncă. 

În condiţiile în care în acord cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul privind 

timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul 

sanitar şi în Regulamentul de Ordine Interioară a Spitalului stabilirea graficul de lucru 

este atributul exclusiv al angajatorului, solicitarea reclamantei de obligare a 

angajatorului la întocmirea graficului de lucru astfel încât aceasta să aibă program 

turnus este lipsită de temei legal. 

 

5. Pensie militară. Mod de calcul. Indexare. Actualizare pensie militară ca 

urmare a aplicării dispoziţiilor art. II alin. 3 lit. b din Legea 152/2017 pentru 

aprobarea OUG 99/2016. Sporul aferent contribuţiei la Fondul pentru pensia 

suplimentară 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii şi asigurărilor sociale. Pensie militară. 

Contestaţie decizie de actualizare a pensiei militare.  

Indice alfabetic: Contestaţie decizie de actualizare a pensiei militare. Actualizare 

pensie. Indexare. Spor pentru pensie suplimentară  

Temei de drept: art. 60 alin. 1, art. 108 din Legea nr. 223/2015; art. 14 alin. 2 din 

O.U.G. nr. 57/2015, art. II alin. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru 

aprobarea OUG 99/2016 

 

Procedura actualizării pensiei militare este cea prevăzută de lege, Ordinul 

pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi actualizarea pensiilor militar de stat 

publicat în M.O. 214/23.2.2016, actualizarea pensiei realizându-se prin raportare la 

baza de calcul a pensiei militare (media soldelor lunare brute realizate la funcţia de 

bază în 6 luni consecutive). Solda de funcţie avută în vedere la calculul pensie militare 

este compusă din cuantum total actualizat al elementelor salariale din solda brută 

lunară realizată la funcţia de bază, ca urmare a reconstrucţiei salariale în baza legii 

cadru 284/2010 şi a celorlalte legi de salarizare anuală. Majorarea de 15% prevăzută 

de dispoziţiile legii 152/2017 nu poate fi aplicată la solda de funcţie, calculată după 
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formula CI x VRS care nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară garantat 

în plată ci la cuantumul compus actualizat al soldei de funcţie.  

Procedura de indexare şi cea de actualizare sunt prevăzute de legiuitor ca şi 

mecanisme distincte iar faptul că în anii 2016 şi 2017 în locul indexării pensiei s-a 

aplicat procentul de majorare prevăzut de legiuitor nu conduce la includerea 

procentului de majorare în baza de calcul pentru actualizare. 

Art. 30 din Legea nr. 225/2015 limitează la 85% din baza de calcul pensia 

militară, indiferent de elementele sale componente, astfel încât o adăugare a sporului 

reglementat de disp. art. 108 din lege la cuantumul pensiei militare contravine 

dispoziţiilor legale. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 

206/23.06.2020 

 

Curtea de Apel, verificând în limitele cererilor de apel formulate, stabilirea 

situaţiei de fapt şi aplicarea dispoziţiilor legale de instanţa de fond, reţine că, obiectul 

contestaţiei deduse judecății îl constituie decizia de actualizare a pensiei militare, în 

conformitate cu art. 60 alin. 1 din Legea 223/2015, ca urmare a aplicării dispoziţiilor 

art. II alin. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016. 

Analizând hotărârea Comisiei de Contestaţii Pensii din Ministerului Apărării 

Naţionale şi, implicit, decizia de actualizare a pensiei emisă de Casa Sectorială de 

Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, instanţa de apel reţine că, în conformitate cu 

art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, în varianta nemodificată prin OUG nr. 59/2017, 

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. 

Actualizarea pensiei prevăzută la art. 60 alin. 1 în forma în vigoare la emiterea 

deciziei de actualizare are loc atunci când solda de grad şi/ sau solda de funcţie a 

militarilor se majorează. Procedura actualizării este cea prevăzută de lege, respectiv de 

Ordinul pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi actualizarea pensiilor militar 

de stat publicat în M.O. 214/23.2.2016, actualizarea pensiei realizându-se după aceiaşi 

algoritmi de calcul ca şi recalcularea, prin raportare la baza de calcul a pensiei militare 

(media soldelor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive).  

Astfel, potrivit art. 1 din anexa 2 la Ordin: „Actualizarea pensiilor militare de 

stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de casele de pensii 

sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a 

fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi 

prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.” 

În anexa 1 la ordin se prevede că baza de calcul folosită la recalcularea 

pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, constituită din soldele/salariile lunare brute 

realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în 

calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată conform 

prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi 

funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data 

intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

cuprinde următoarele elemente: 
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a) soldele/salariile de funcţie sau elemente salariale similare realizate în cele 6 

luni consecutive; 

b) soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut sau elemente salariale 

similare realizate în cele 6 luni consecutive; 

c) gradaţiile sau elemente similare realizate în cele 6 luni consecutive; 

d) soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/conducere sau alte elemente 

similare, după caz, realizate în cele 6 luni consecutive; 

e) solda/salariul de merit, după caz, realizat(ă) în cele 6 luni consecutive; 

f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă sau alte 

elemente salariale similare, realizate în cele 6 luni consecutive; 

g) sumele reprezentând alte elemente salariale decât cele de la lit. a) - f), 

realizate în cele 6 luni consecutive. 

Art. 12 - (1) Actualizarea soldei/salariului de funcţie se efectuează în 

conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea funcţiilor 

în instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin stabilirea 

evoluţiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare până la 

data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea funcţiilor pe baza elementelor 

specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, 

denumirea funcţiei, gradul militar/profesional al funcţiei, nivelul studiilor cu funcţii în 

plată la data de 1 ianuarie 2016. 

(2) Actualizarea soldei/salariului de funcţie prin stabilirea evoluţiei succesive a 

sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare prevăzute de actele 

normative consecutive în vigoare la data la care a fost acordat dreptul până la data de 1 

ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de funcţie realizat în fiecare 

lună din cele 6 luni consecutive din documentele de plată ale acestora şi utilizarea 

sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la 

nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 

2016.” 

Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 s-a prevăzut că, la 

data intrării în vigoare a legii, respectiv 30 iunie 2017 se majorează cu 15% cuantumul 

brut al salariilor de bază/ soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate, precum 

şi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, inclusiv personalului civil din Ministerul 

Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa. 

Casa Sectorială de Pensii a emis decizia de actualizare a pensiei militare de stat 

a reclamantului, prin decizia nr. 146551/1 din 28.03.2018, din anexa deciziei rezultând 

modul de calcul al pensiei actualizate. 

Astfel, pornind de la datele ce au stat la baza calculului pensiei militare aşa 

cum rezultă acestea din Fişa de pensie şi incluse în anexa la Decizia 

146551/02.02.2017 intimata a procedat la actualizare aplicând procentul de 15% la 

cuantumul compus actualizat al soldei de funcţie în care se includ solda de funcţie la 

31 decembrie 2019, solda de merit, indemnizaţia de dispozitiv sporul de 

confidenţialitate şi sporul de specialist de clasă în cuantum de 2.783 lei, asupra căruia 

s-au aplicat majorarea prevăzută de dispozițiile art. I.4 din Legea nr. 293/2015 şi 

majorarea prevăzută de art. II alin. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017 rezultând un 

cuantum al compus actualizat al soldei de funcţie majorat de 3520 lei. 

Prin urmare, reţine instanţa de apel că în mod greşit a reţinut instanţa de fond 

caracterul întemeiat al contestaţiei formulate motivat de faptul că nu rezultă din 

decizia de actualizare aplicarea majorării de 15% asupra cuantumul compus actualizat 

al soldei de funcţie, instanţa de fond comparând în mod greşit cuantumul compus 

actualizat al soldei de funcţie din decizia iniţială cu cuantumul compus actualizat al 

soldei de funcţie din decizia de actualizare şi nu cu cel compus actualizat al soldei de 

funcţie majorat aflat la punctul 33 din decizie. 
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Apelantul contestă modalitatea în care s-a procedat la actualizarea pensiei în 

aplicarea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 223/2015 prin raportare la dispoziţiile art. 

II alin (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 susţinând că în mod greşit s-a procedat la 

majorarea cuantumul compus al soldei de funcţie, majorarea trebuind aplicată la solda 

de funcţie, calculată după formula CI x VRS, şi care se regăseşte în anexa I la decizia 

de stabilire a pensiei la litera a). De asemenea, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 

152/2017 solda de funcţie nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară 

garantat în plată. 

Cu privire la aceste critici formulate de apelant, reţine Curtea de Apel faptul că 

dispoziţiile legale aplicabile litigiului de faţă sunt cele în vigoare la 30.06.2017, dată în 

raport  cu care s-a procedat la actualizarea pensiei contestatorului. Astfel, actualizarea 

pensiei contestatorului ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor art. II alin. 3 lit. b) 

din Legea nr. 152/2017 are la bază majorarea cu 15% a cuantumul brut al soldei de 

funcţie a personalului militar. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/2017 dispoziţiile art. II din Legea nr. 

152/2017 au fost modificate prin introducerea alin. 7 cu următorul conținut: 

„Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se 

aplică la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al 

cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta”, dispoziţii legale ce sunt aplicabil 

începând cu data intrări în vigoare a acestui act normativ, respectiv 7.08.2017 

Prin Legea nr. 297/31.10.2017, în vigoare începând cu data de 4.11.2017, s-a 

procedat la modificarea dispozițiilor art. II alin. 7 în sensul că majorarea prevăzută de 

dispozițiile art. II alin. 3 lit. b) se aplică la solda de funcţie.  

Susţinerile apelantului privind caracterul de normă interpretativă a OUG nr. 

56/2017 şi a Legii nr. 207/2017 în raport de legea nr. 152/2017 sunt lipsite de temei. 

Acestea sunt, așa cum se arată în conținutul lor, acte normative de completare și, 

respectiv, modificare, emise în conformitate cu dispozițiile art. 60 și 59 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată care, potrivit art. 62 din aceeaşi lege se încorporează, de la data intrării lor 

în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. 

Ca urmare, modificarea adusă art. II alin. 7 prin Legea nr. 207/2017 pentru 

aprobarea OUG nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 863/1 noiembrie 2017, nu poate avea ca efect 

actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat deoarece a intrat în vigoare după 

data de 15.09.2017, dată de la care nu se mai poate vorbi despre o actualizare a 

cuantumului pensiei militare de stat, aşa cum era prevăzută iniţial la art. 60 alin. (1) 

din Legea nr. 223/2015, urmare a modificărilor aduse prin OUG nr. 59/2017 art. 59 

din Legea nr. 223/2015, în sensul că actualizarea pensiilor militare de stat se poate 

face numai în raport cu rata medie anuală a inflaţiei. 

Mai mult, decizia de actualizare contestată în prezenta cauză vizează 

modificările soldelor de funcție prin art. II alin. (3) din Legea nr. 152/2017, publicată 

în MO nr. 487/27.06.2017, cu efect asupra actualizării pensiilor militare de stat 

începând cu 30.06.2017, aşa cum rezultă explicit din cuprinsul acesteia, chiar dacă a 

fost emisă la data de 28.03.2018. 

Prin urmare, reţine instanţa de apel faptul că, în raport de perioada pentru care 

s-a dispus actualizarea pensiei prin decizia contestată („începând cu data de 

30.06.2017”) nu sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 152/2017 aşa cum au fost acestea 

modificate, ci cele în forma iniţială. 
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Sunt neîntemeiate criticile apelantului privind modul de determinare a soldei 

de funcţie asupra căreia se aplică procentul de majorare de 15% de către intimată în 

procesul de actualizare a pensiei militare.  

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2010, în baza art. 30 alin. 1 din Legea-cadru nr. 

330/2009, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, și, după caz, 

indemnizațiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din 

soldele funcțiilor de bază, respectiv din indemnizațiile lunare de încadrare, prevăzute 

în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele 

funcțiilor de bază, respectiv în indemnizațiile lunare de încadrare corespunzătoare 

funcțiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuție, cât și pentru 

funcțiile de conducere. 

Prin art. 30 alin. 5 lit. a) din Legea-cadru nr. 330/2009 s-a stabilit regula că 

personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi 

afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, 

astfel: 

a) noul salariu de bază, solda funcției de bază sau, după caz, indemnizația 

lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la 

care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta 

lege. 

Conform Notei 1 la Anexa nr. IV/1, Capitolul I, în salariile de încadrare de 

bază trebuiau incluse următoarele drepturi salariale: salariul de merit, indemnizația de 

dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidențialității 

în legătură cu informațiile clasificate și sporul de fidelitate. 

De asemenea, art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 330/20009 a prevăzut că 

persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu 

se mai regăsesc în anexele la prezenta lege și nu au fost incluse în salariile de bază, în 

soldele funcțiilor de bază sau, după caz, în indemnizațiile lunare de încadrare, sumele 

corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, 

până la acoperirea integrală a acestora. Prin art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010 s-a 

prevăzut că se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere 

diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții, iar 

această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau 

indemnizația lunară de încadrare. 

Lege-cadru privind salarizarea nr. 284/2010, la art. 3 alin. 1, 2 și 3 din Anexa 

nr. VII, Capitolul II, Secțiunea a 2-a a prevăzut că: 1) personalul militar are dreptul la 

soldă lunară, 2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, 

compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale. (3) Solda funcţiei de 

bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de 

comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase 

de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie. 

Art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010 prevedea că: „În salariul de bază, 

indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei 

de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care 

potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din 

indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, 

precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a 

unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum 

şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin 

legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu 

modificările ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu 
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caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul 

de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de 

funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele 

prevăzute de prezenta lege.”  

În raport de dispoziţiile legale mai sus indicate se poate observa că apelantul 

pleacă de la o premisă greșită, respectiv aceea că solda de funcție stabilită începând cu 

1 ianuarie 2011 și cea din luna decembrie 2009 sunt noțiuni echivalente.  

Or, după cum s-a relevat prin prezentarea reglementărilor succesive în materia 

salarizării personalului plătit din fonduri publice, solda de funcție aflat în plată în 

decembrie 2009 a constituit punctul de plecare în stabilirea drepturilor salariale pentru 

anul 2010, respectiv 2011, însă solda de funcție rezultată din aplicarea Legilor-cadru 

nr. 330/2009 și nr. 284/2010, precum și a legilor anuale de salarizare are o valoare mai 

mare întrucât cuprinde atât solda de funcție din decembrie 2009, cât și sporurile aflate 

în plată în aceeași lună, sporuri care nu au mai fost reglementate în noua legislație. 

Trebuie subliniat că scopul Legii nr. 330/2009 a fost de a elimina o parte dintre 

sporurile acordate personalului plătit din funcții publice însă, pentru ca suma de bani 

efectiv încasată să nu scadă, eliminarea s-a făcut prin includerea acestora în salariul de 

bază, indiferent care ar fi denumirea acestuia prin raportare la diferite categorii de 

salariați. Procedând de această manieră, sporurile în discuție și-au pierdut 

individualitatea, devenind parte a soldei funcţiei de bază. 

Din acest punct de vedere, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 846/2017, potrivit cărora salariul de bază reprezintă suma 

care nu include sporuri sau alte adaosuri, nu schimbă cu nimic raționamentul de mai 

sus deoarece prin aceste dispoziții s-a intenționat ca salariul care se raportează la 

salariul minim să fie cel calculat fără sporuri sau adaosuri. Or, sporurile incluse în 

solda funcției reclamantului, în baza Legii nr. 330/2009 și OUG nr. 1/2010, şi-au 

pierdut individualitatea, fiind doar elemente pe baza cărora se calculează aceasta, 

astfel că nu mai reprezintă nici sporuri și nici adaosuri.  

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2011 nu există o bază legală pentru a 

exclude din solda de funcție restul componentelor ce au stat la baza reconstrucției 

salariale impuse de apariția Legii nr. 284/2010 în afara soldei de funcție din 2009, ci, 

dimpotrivă, un astfel de demers ar însemna ignorarea prevederilor compensatorii 

instituite ca urmare a situațiilor tranzitorii apărute la implementarea noului sistem de 

salarizare a personalului plătit din fonduri publice începând cu anul 2011 și stabilirea 

unei solde de funcție contrar prevederilor legale.  

În concluzie, solda de funcție din decembrie 2009 a încetat să existe ca atare, 

fiind înlocuit de solda funcției în care au fost incluse mai multe sporuri care au 

continuat să fie plătite sub această nouă formă. 

Prin urmare, este corectă raportarea instanţei de fond în efectuarea analizei 

comparativă a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la solda 

de funcţie fără excluderea sumelor compensatorii tranzitorii aferente sporurilor care nu 

se mai regăsesc în Legea-cadru nr. 284/2010, dar care au fost păstrate, virtual, ca 

drepturi câştigate. Câtă vreme cuantum compus actualizat al soldei de funcţie al 

contestatorului depăşeşte valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 

susţinerile contestatorului apelant privind calculul pensiei actualizate pornind de la o 

valoare a soldei de funcţie în valoare de 1450 de lei asupra căreia se aplică procentul 

de majorare de 15% sunt lipsite de temei legal. 

Elementele salariale care au fost efectiv realizate în perioada aleasă şi care 

compun baza de calcul a pensiei militare sunt cele rezultate din documentele instituţiei 

la care contestatorul a desfăşurat activitate redate în fişa de pensie a contestatorului 

apelant şi au fost avute în vedere de Casa Sectorială de Pensii atât la calculul pensiei, 

cât şi la momentul actualizării pensiei. 
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Solda de funcţie a reclamantului avută în vedere la calculul pensie militare 

potrivit dispoziţiilor legale, aşa cum rezultă din fişa de pensie a contestatorului este 

compusă din cuantum total actualizat al elementelor salariale din solda brută lunară 

realizată la funcţia de bază prin raportare la reconstrucţia salarială reglementată prin 

Legea-cadru nr. 284/2010 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin 

legile speciale de salarizare anuale la data intrării în vigoare a Legii nr. 225/2015. 

La acest cuantum se aplică majorările prevăzute de dispoziţiile legale ce 

reglementează salarizarea militarilor, în cazul concret al contestatorului, la momentul 

stabilirii pensiei făcându-se aplicarea majorării de 10% prevăzută de Legea nr. 

293/2015, fişa de calcul cuprinzând cuantumul compus actualizat al soldei de funcţiei 

majorat, în cuantum de 2669 lei. 

Urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 207/2017 la solda de funcţie în cuantum 

compus actualizat, intimata a procedat la aplicarea procentului de majorare de 15% 

prevăzut de Legea nr. 152/2017, cuantumul compus actualizat al soldei de funcţie în 

raport de care s-a stabilit pensia actualizată fiind, potrivit anexei la decizia contestată 

de 3520 de lei.  

Reţine instanţa de apel în concluzie caracterul nefondat al criticilor apelantului 

privind aplicarea eronată a majorării de 15% de către Casa de Pensii în procesul de 

actualizare a pensii militare.  

Sunt de asemenea, lipsite de temei legal susţinerile apelantului privind 

aplicarea procentului de majorare asupra tuturor elementelor ce compun baza de calcul 

a pensiei militare mai puţin solda de grad. 

Dispoziţiile art. 60 prevăd actualizarea pensiei, dacă se majorează solda de 

funcţie şi/ sau solda de grad. Majorarea soldei de funcţie are ca efect actualizarea 

pensiei militare, iar această actualizare nu implică aplicarea procentului de majorare 

asupra pensie militare anterior stabilite, ci, în aplicarea dispoziţiilor art. 1 din anexa 2 

la Ordinul pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi actualizarea pensiilor militar 

de stat, o recalculare a pensiei în raport de solda de funcţie şi/sau solda de grad 

majorată.  

În ceea ce priveşte susţinerile contestatorului apelant privind confiscarea 

majorării de 5% dispusă prin OUG nr. 57/2015 art. 14 alin. 2 reţine instanţa de apel 

următoarele: 

În conformitate cu art. 14 alin. 2 din OUG nr. 57/2015 la momentul stabilirii 

pensiei militare a contestatorului, distinct de cuantumul pensie militare calculate 

potrivit dispoziţiilor Legii nr. 225/2013, reclamantul a beneficiat de indexarea de 5% 

aplicată la pensia stabilită. 

Contestatorul apelant susţine că suma de 468 de lei, aferentă procentului de 

majorare de 5% a pensiei militare, acordată potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 2 din 

OUG nr. 57/2015 trebui să fie avută în vedere în procesul de actualizare a pensiei 

militare şi că acesta reprezintă un drept câştigat. 

Reţine instanţa de apel că potrivit dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 223/2015 în 

forma în vigoare la data stabilirii pensiei contestatorului: „(1) Cuantumul pensiilor 

militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se 

adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. (2) Indicatorii 

prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul 

calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. (3) În situaţia în 

care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare negativă, la indexarea 

cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. (4) 

În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se păstrează 

cuantumul pensiei aflat în plată. (5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de 

pensie deschise în cursul anului. (6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor 

militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% 
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din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent. (7) 

Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 

100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.”  

Dispoziţiile art. 59 mai sus citate nu au fost aplicate în anii 2016 şi 2017, 

legiuitorul înţelegând să deroge de la aceste dispoziţii prin art. 14 alin. 2 din O.U.G. 

nr. 57/2015, „prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1), în anul 2016 pensiile 

militare de stat se majorează cu 5%”, respectiv art. 12 din OUG nr. 99/2016: „În anul 

2017, pensiile militare de stat se majorează cu 5,25%.” 

Art. 60 din lege în forma în vigoare până la 15.09.2017 reglementa actualizarea 

pensiilor militare. „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, astfel: 

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării 

raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite 

în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror 

drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; 

b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în 

rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de 

funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de 

pensie deschise în baza prezentei legi. 

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

se aplică dispoziţiile cele mai favorabile. 

(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.” 

Procedura de indexare şi cea de actualizare sunt prevăzute de legiuitor ca şi 

mecanisme distincte, iar faptul că în anii 2016 şi 2017 în locul indexării pensiei s-a 

aplicat procentul de majorare prevăzut de legiuitor nu poate avea semnificaţia 

includerii procentului de majorare în baza de calcul pentru actualizarea. 

Dacă de principiu legiuitorul a prevăzut o indexare a pensiei în raport de rata 

inflaţiei şi de creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul 

precedent, care are loc anual, actualizarea pensiei militare are loc doar în cazul când 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. 

Procedura actualizării este cea reglementată de Ordinul prevăzut de dispozițiile 

art. 60 alin. 4 din Legea nr. 223/2015, printre elementele componente care stau la baza 

cuantumului actualizat al pensiei militare neregăsindu-se indexările anuale aplicabile 

la cuantumul total brut al pensiei. 

În procedura de actualizare a pensiei militare sunt avute în vedere aceleaşi 

elemente ca în cazul recalculării pensiei, actualizarea făcându-se potrivit prevederilor 

din anexa nr. 1 la ordin în raport de elementele salariale prevăzute la art. 11 din anexă, 

actualizate potrivit prevederilor legale în vigoare la data actualizării. Prin urmare, 

includerea sumei ce reprezintă contravaloarea procentului de majorare de 5% acordat 

în anul 2016 în baza de calcul a pentru actualizare este lipsită de suport legal.  

Dispoziţiile art. 60 alin. 3 din Legea nr. 223/2015: „în anul în care pot fi 

aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale art. 60 alin. (1), se aplică dispoziţiile 

cele mai favorabile.” susţin imposibilitatea cumulării celor două proceduri, de 

indexare şi de actualizare. 
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De altfel, interpretarea teleologică împiedică însuşirea raţionamentului 

matematic propus de contestator, întrucât şi actualizarea şi majorarea au ca finalitate 

creşterea cuantumului pensiei şi dacă actualizarea ar include în calcul şi majorarea 

aferentă anului 2016, relaţia matematica exprimată ar fi de tipul: (Actualizare Pensie 

(AP) + majorare din anul precedent (M=5%). Or, legea prevedea că „pensia se 

actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional 

şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie”, iar elementele de determinare a 

cuantumului pensiei sunt stabilite de art. 28, fără trimitere la art. 59. Deci singura 

variabilă la care se referă textul legal este majorarea soldei de grad sau a salariului de 

funcție. În sensul legii, această majorare funcţionează ea însăşi ca mecanism de 

ajustare a cuantumului drepturilor de pensie (aplicabil şi în cazul deschiderii 

drepturilor de pensie – art. 28 alin. 3), funcţie căreia i de subsumează şi procedeul 

majorării. De aceea, legea dispunea că în anul în care pot fi aplicate atât prevederile 

art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile. În consecinţă, 

în sens legal comparația se realizează între cele două formule exprimate în următoarele 

ecuaţii: 1 - Actualizare pensie (AxP) şi respectiv 2 - Pensie (P) + majorare din anul 

precedent (M=5%)+ majorare anul curent (M=5,25%). 

În acest sens, instanţa de apel nu poate valida susţinerile intimatei în sensul că 

dispoziţiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 57/2015 se referă numai la anul 2016 şi nu pot 

fi aplicate în anii care urmează. Majorarea de 5% a pensiei militare de care a beneficiat 

contestatorul reprezintă un drept câştigat, dar nu în forma susţinută de contestator, 

aceea a includerii în elementele de calcul ce stau la baza actualizării pensiei în cazul în 

care are loc şi o majorare a soldei de funcţie, ci doar ca păstrare a pensiei mai 

favorabile, în cazul în care sunt aplicabile în acelaşi an şi dispoziţiile privind indexarea 

pensiei şi cele privind actualizarea pensiei. 

În situaţia contestatorului majorarea de 5% a pensiei militare de stat stabilită 

prin Decizia nr. 146551/1 din 02.02.2017 a fost avută în vedere la stabilirea noului 

cuantum al pensiei, aplicarea majorării de 5,25% prevăzută de dispozițiile art. 12 din 

O.U.G. nr. 99/2016, făcându-se asupra cuantumul pensiei anterior majorate, 

cuantumul pensiei în plată stabilit prin decizia contestată fiind de 10340 lei. 

Criticile privind modul de stabilire a pensiei prin aplicarea sporului de 9% 

prevăzut de art. 108 din Legea nr. 223/2015 la cuantumul pensiei stabilite conform art. 

28 din Lege nr. 223/2015 sunt, de asemenea, neîntemeiate. 

Potrivit dispozițiilor art. 108 din Legea nr. 223/2015: „Pentru militarii, 

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul 

pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget la stabilirea, 

recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de: 

a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5 - 15 ani; 

b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15 - 25 ani; 

c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.” 

Este real că acest spor este reglementat în cuprinsul dispoziţiilor finale ale legii 

pensiilor militare şi că are ca şi fundament plata contribuţiei la fondul pentru pensiei 

suplimentară, dar dispoziţiile art. 30 din lege sunt clare şi neechivoce: „Pensia 

stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare 

decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.” Prin urmare, nu există nici o 

raţiune de interpretare a dispoziţiilor art. 30 în sensul solicitat de contestatorul apelant. 

Înţelesul explicit al dispoziţiei legale este acela că pensia militară stabilită potrivit 

dispoziţiilor legii nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul, or, pensia 

militară stabilită potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015 cuprinde în mod evident şi 

sporul de 9% pentru vechimea contribuţiei de peste 25 de ani în cazul contestatorului. 

Art. 30 din lege limitează la 85% din baza de calcul pensia militară indiferent de 

elementele sale componente astfel încât o adăugare a sporului reglementat de 
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dispozițiile art. 108 din lege la cuantumul pensiei militare contravine dispoziţiilor 

legale.  

Curtea Constituţională a statuat în mai multe rânduri asupra constituţionalităţii 

dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 care instituie plafonul pensiei de serviciu 

de 85% din baza de calcul (considerentul 109 al Decizie nr. 863/12.12.2919, 64 al 

Deciziei nr. 810 din 5 decembrie 2019). Prin Decizia nr. 652 din 30 octombrie 2018, 

verificând criticile de neconstituţionalitate aduse dispoziţiilor art. 30, a reţinut că 

legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul dreptului la pensie şi condiţiile 

acordării acestuia, precum şi să le modifice în funcţie de resursele financiare existente 

la un anumit moment, iar extinderea incidenţei acestui principiu şi asupra sporului 

acordat pentru contribuţia la fondul de pensie suplimentară, nu poate fi privită nici ea 

ca generând un tratament discriminatoriu, de vreme ce se aplică nediferenţiat tuturor 

persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest spor. 

Reţine instanţa de apel pentru considerentele arătate caracterul fondat al 

apelului formulat de intimatele Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării 

Naţionale şi Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi 

caracterul nefondat al apelului formulat de contestator şi în temeiul dispozițiilor art. 

480 C.proc.civ. admite apelul formulat de intimate împotriva sentinţei civile nr. 

1107/24.10.2019 a Tribunalului Vaslui, sentinţă pe care o schimbă în tot, iar pe fond 

respinge contestaţia formulată de contestator în contradictoriu cu intimatele Casa de 

Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi Comisia de Contestaţii din 

cadrul Ministerului Apărării Naţionale împotriva Hotărârii nr. 39963/25.05.2019 a 

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale privind respingerea 

contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr 146551/2 din 28.03.2019 a Casei de 

Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale. 


