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PRECIZĂRI 

privind reglementarea subsecventă art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind 

pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Pornind de la petiţiile adresate Casei de pensii sectoriale a Ministerului 

Apărării Naţionale de o serie de pensionari militari prin care solicitau plata unor 

penalităţi, majorări, indexări sau dobânzi aplicate asupra totalului sumelor ce 

urmează a fi restituite, facem următoarele precizări: 

Adoptarea Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a fost o măsură reparatorie menită să atenueze inechităţile 

cauzate de motive obiective, independente de voinţa pensionarilor. Concret, 

dispoziţiile art. 1 alin. (1) al legii respective prevedeau că pensiile recalculate sau 

revizuite conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale căror cuantumuri erau mai mici decât cele cuvenite pentru 

luna decembrie 2010, se vor plăti în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010. 

La alin. (2) al aceluiaşi articol s-a specificat că plata acestor drepturi băneşti se 

efectuează doar pentru viitor, adică începând cu data de 1 octombrie 2013. 

Art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare, extinde/întregeşte efectele soluţiei legislative 

reparatorii precedente, prin aceea că restituie titularilor, la cererea lor, şi diferenţele 

între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele efectiv 

plătite pînă la data de 1 octombrie 2013.  

În proiectul de HG privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Art. 121 citat 

mai sus se precizează că sumele respective nu sunt purtătoare de dobânzi, 

penalităţi sau majorări de întârziere. Raţiunile pentru aceasta constau în aceea că  

potrivit normelor de tehnică legislativă nu este permis ca printr-un act normativ de 

rang inferior să se adauge la textul de lege, ceea ce ar antrena oricum neavizarea 

juridică a prevederilor respective şi potenţiale măsuri dispuse de Curtea de Conturi a 

României. 
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 Atât prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi proiectul de HG, arată că dreptul la „diferenţele între 

cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza 

Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin 

Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare” este unul nou creat în 

beneficiul pensionarilor militari eligibili, ceea ce înseamnă că sumele respective nu 

constituie creanţe ale acestora faţă de stat. 

Precedentele create prin restituirile ca urmare a anulării, în temeiul unor 

hotărâri judecătoreşti, a unor taxe precum cea pe poluare, taxa de primă înmatriculare 

şi taxa pe emisiile poluante, constituite în creanţe ale cetăţenilor faţă de stat, nu pot fi 

asimilate restituirii în baza dreptului nou creat prin proiectul de hotărâre de mai sus.  


