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155 de ani de la înființarea
primei structuri de pensii militare
În evidența Casei de pensii sectoriale a MApN (CPS)
se află, astăzi, aproximativ 80.000 de beneficiari de
drepturi de pensii și alte drepturi sociale aparținând
atât MApN, cât și altor instituții din sistemul național
de apărare, ordine publică și siguranță națională.
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a 31 decembrie a.c., trebuie încheiat
procesul de recalculare a pensiilor, conform Legii nr. 223/2015. Referitor la acest
aspect, de la CPS ni s-a precizat că, până la 16
octombrie, din totalul de 76.087 de pensii
aflate în plată la 1 ianuarie 2016 (data intrării în
vigoare a Legii nr. 223/2015), au fost recalculate
73.100 de pensii, fiind emise tot atâta decizii
pentru valorificarea bazelor de calcul întocmite de centrele militare zonale/județene/de
sector, ceea ce reprezintă aproximativ 96% din
totalul pensiilor de recalculat. De asemenea,
au fost emise aproximativ 46.300 de decizii
pentru valorificarea fișelor cu locurile de muncă
întocmite de structurile sus-menționate, ca
urmare a aplicării dispozițiilor art. 11 din Legea
nr. 223/2015, coroborate cu cele ale Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi
alte condiţii, specifice personalului militar.
În urma procesului de recalculare, nicio
pensie nu s-a diminuat. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 223/2015, cu modificările
și completările ulterioare, în situaţia în care se
constată diferenţe între cuantumul pensiilor
recalculate și cuantumul pensiilor aflate în
plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.
Diferențele cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a celor 96% din totalul
pensiilor, pentru care Legea bugetului de stat pe
anul 2017 prevede că se acordă în trimestrul IV
al anului, au fost plătite chiar din prima săptămână a trimestrului, mai exact la 5 octombrie a.c. Facem precizarea că, până la intrarea
în vigoare a Legii nr.6/2017 – Legea bugetului
de stat pe anul 2017, mai precis până la data de
20.02.2017, diferențele rezultate din recalculări
au fost plătite la o parte din beneficiari.

Pentru demararea procesului de actualizare a pensiilor, la nivelul Casei de pensii sectoriale s-au luat
toate măsurile, din punct de vedere metodologic și
informatic. Se vor emite decizii de actualizare
a pensiilor pentru fiecare beneficiar, din
oficiu, fără a fi necesară depunerea de
cereri din partea pensionarilor. Precizăm
că, în anul în care pot fi aplicate, atât prevederile
referitoare la indexarea cuantumului pensiilor
militare de stat, cât și cele privitoare la actualizarea
acestora, se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.

Î

n luna noiembrie 2017, se vor achita și diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor
cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele
stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin
Legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare. Referitor la aceste diferenţe, art.
121 din Legea 223/2015 prevede că se restituie
titularilor, la cererea acestora, în mod eșalonat,
pe o perioadă de cel mult doi ani de la data
intrării în vigoare a legii.
Normele pentru aplicarea prevederilor art.
121 din Legea nr. 223/2015, aprobate prin HG nr.
146/2016, prevăd că perioada de doi ani expiră
la 31 decembrie 2017. La art. 5 din norme, a fost
prevăzut modul cum se face eșalonarea. Astfel,
pentru cererile depuse până la 30 septembrie
2016, inclusiv, în luna noiembrie 2016 au fost
restituite diferenţele aferente anilor 2011 și
2012, iar în luna noiembrie 2017, vor fi restituite

Legi și condiţii de pensionare,
de-a lungul timpului

Î

n Țările Române, pensiile pentru
militari au fost acordate potrivit
Regulamentelor organice, baza
de calcul constituind-o ultimul
salariu, iar cuantumul pensiei fiind
stabilit la 1/3 pentru 20 de ani de
vechime, 1/2 pentru 30 de ani de
vechime și 2/3 pentru 40 de ani de
vechime.
Prin Legea asupra poziției
ofițerilor, din 1864, pensia era acordată dacă ofițerul avea vârsta de 47
de ani și 25 de ani de serviciu. Potrivit
acestei legi, se acordau pensii de
reformă și pensii de retragere.
Legea pentru pensiile şi ajutoarele
subofițerilor şi soldaților în retragere,
promulgată în 1865, prevedea că
aveau drept de pensie cadrele militare cu grade inferioare, care au servit
peste 25 de ani sub drapel, precum

și cei răniți în război sau cu ocazia salvării unui cetățean în pericol. De asemenea, văduvele ofițerilor decedați
aveau dreptul la jumătate din pensia
cuvenită soțului. Pensiile erau plătite
de către Casa Dotației Oastei.
În baza Legii generale pentru
pensii, din 1868, pensia era acordată
pentru militarii cu vârsta de 50 de ani
împliniți și minim 18 ani de serviciu.
Legea pensiilor militarilor, din
1889, stabilea că pensia se acorda indiferent de vârstă, pentru o
vechime de 30 de ani de serviciu sau
după un serviciu de 18 ani împliniți,
la vârsta de 46 de ani, pentru ofițerii
cu grade inferioare, și la 50 de ani,
pentru ofițerii cu grade superioare și
funcționarii civili din armată.
Legea pentru pensiile şi ajutoarele
ce se acordă militarilor de orice grad

Colonel Mihaela Andrițoiu,
director împuternicit al Casei
de pensii sectoriale a MApN
diferenţele aferente anului 2013. Tot în luna
noiembrie, vor fi restituite, într-o singură tranșă,
diferenţele aferente anilor 2011-2013, pentru
cererile depuse în perioada 1 octombrie 201630 septembrie 2017. Pentru cererile depuse în
perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită tot
într-o singură tranșă, în luna decembrie 2017.
Referitor la actualizarea pensiilor militare
de stat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (1)
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare
de stat (așa cum acestea erau în vigoare la
data de 30.06.2017), colonelul dr. Mihaela
Andrițoiu, director împuternicit al Casei de
pensii sectoriale a MApN, ne-a declarat că se va
proceda la actualizarea drepturilor de pensie
ale tuturor pensionarilor aflați în plată la data
de 30.06.2017, ca urmare a intrării în vigoare a
Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr.

rămaşi infirmi în timp de război şi
din cauza unui serviciu comandat în
timp de pace, din 1894, abroga legile
similare din 1877, 1879 și 1886.
În 1895,prin modificările aduse
Legii pensiilor militare, pensia se
acorda după un serviciu de 18 ani și
la vârsta de 50 de ani împliniți, pentru
ofițerii cu grade inferioare, și la 54 de
ani, pentru ofițerii cu grade superioare, generalii și asimilații lor, precum și
funcționarii civili ai armatei.
În conformitate cu Legea privitoare la pensiile celor care au luat
parte la Războiul pentru întregirea
neamului, din 1920, pensia se
acorda fără nicio condiție de vârstă
dacă ofițerii aveau o vechime în
serviciu de 30 ani, iar subofițerii, de
20 ani.
În 1943, în baza Legii generale
de pensii, pensia se acorda la împlinirea limitei de vârstă în grad, care
era între 45-57 ani, sau fără condiția
îndeplinirii limitei de vârstă, pentru
cei trecuți în rezervă ca urmare a
reducerii posturilor, reorganizării

l 1862 – Biroul Pensii din subordinea Direcției
a 2-a a Ministerului de Război avea ca atribuții
lichidarea pensiilor militarilor în retragere;
l 1912 – Legea de organizare a Ministerului de
Război se modifică și prevede Serviciul Controlului,
Contabilităţi, Contenciosului și Pensiilor, care avea
ca atribuţii lucrări care se raportează la bugetul armatei, ordonanţe, controlul gestiunilor, contencios şi
pensii; l1936 – ia ființă Casa de Pensii a Ofiţerilor;
l 1961 – în schema organizării Direcţiei Financiare, se regăsește Sectorul Pensii cu trei secţii:
Drepturi Pensionari Regiuni Administrative, Drepturi Pensionari (Oraș Regiune București) și Secţia
Financiară; l 1990 – în organigrama Ministerului
Apărării Naţionale se află Secţia Pensii Militare
subordonată, prin Direcția Financiară, ministrului
apărării naţionale; l2011 – se înființează Casa de
pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.

99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum și unele
măsuri fiscal-bugetare.

P

rin Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat s-a instituit, și în cazul
cadrelor militare în rezervă și retragere,
dreptul la tratament balnear și de recuperare. Nu s-a reglementat însă, detaliat, în mod
similar Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, modalitatea și criteriile de
acordare. Pentru îmbunătățirea cadrului legal
în acest domeniu, CPS a promovat, în mai
multe rânduri, proiecte de modificare sau
completare a Legii nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat. Ultimul demers în
acest sens, efectuat în cursul lunii septembrie
a anului curent, constând în propunerea de
completare a dispozițiilor art. 81 din lege,
cu ocazia dezbaterii, în cadrul procedurii
parlamentare, a proiectului de lege pentru
aprobarea OUG nr. 59/2017.
Modificările legislative succesive, în domeniul pensiilor militare, au făcut ca dispozițiile
legale să fie tot mai greu de înțeles. Din această cauză, unele cadre militare în rezervă și
retragere, nemulțumite de cuantumul pensiei,
au învinuit CPS pentru modul cum le-au fost
calculate/recalculate drepturile. Ceea ce ar
trebui să se înțeleagă este faptul că personalul
care lucrează în domeniu nu face decât să
respecte prevederile legale. n

unităților, infirmității etc. dacă
aveau 25 ani vechime în serviciu.
O lege specială, care s-a aplicat
militarilor trecuți în rezervă din oficiu
ca urmare a depășirii nevoilor de
încadrare a armatei, a fost aprobată
în 1945. Un an mai târziu, printr-un
decret-lege se stabilea că ofițerii și
subofițerii care prisoseau nevoilor de
încadrare ale armatei erau trecuți pe
timp de un an în cadrul disponibil,
primind solda integrală, după care
erau trecuți în rezervă din oficiu.
Din 1958, în baza Decretului nr.
255, pensia se acorda dacă se îndeplinea una din următoarele condiții:
indiferent de vârstă, dacă militarul
avea o vechime în serviciu de 25 ani;
la împlinirea limitei de vârstă în grad,
dacă avea cel puțin 20 ani vechime
în serviciu; indiferent de vârstă, dacă
a fost trecut în rezervă ca urmare a
reorganizării forțelor armate și avea o
vechime de cel puțin 20 ani.
În perioada 1967-1977, actele
normative în vigoare stabileau că
pensia de serviciu se acordă milita-

rilor care la data ieșirii din cadrele
permanente au cel puțin 25 de ani
vechime în serviciu, din care 15 ani
efectivi ca militar, și au împlinit vârsta
de 52 ani. Începând cu 1977, Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind
pensiile militare de stat a fost actul
normativ în baza căruia s-au stabilit
pensiile militare până în 2001. La
început, acesta prevedea că militarii
din cadrele permanente, care au o
vechime în serviciu de minimum 30
de ani bărbații și 25 de ani femeile, au
dreptul la pensie de serviciu pentru
activitatea depusă la împlinirea vârstei de 60 de ani bărbații și 55 de ani
femeile. După 1990, a fost modificat
și completat în mai multe rânduri, iar
în 2001 a intrat în vigoare Legea nr.
164 privind pensiile militare de stat.
Cadrul legal adoptat în perioada
2010-2017 a încercat să elimine
anumite anomalii apărute în timp.
Din păcate, așa cum niciodată o lege
nu poate fi favorabilă tuturor celor
cărora li se aplică prevederile ei, a
generat o serie de nemulțumiri. n

