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11 IULIE 2012 – CERCUL MILITAR PITEŞTI
Întâlnire cu consilierul Ministrului Apărării Naţionale
doamna SÂRBU SIMONA LUMINIŢA

TEMA
Reconstrucţia legislativă a
sistemului de pensii militare
ocupaţionale.

Simona Luminiţa Sârbu:

Sunt avocat de
profesie, consilier al ministrului Corneliu Dobriţoiu şi preşedinte
al Comisiei pentru elaborarea actelor normative care să
reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii militare
ocupaţionale. Am renunţat însă la avocatură în această perioadă
tocmai pentru a mă putea dedica, din această noua calitate,
proiectului de reconstrucţie a sistemului de pensii ocupaţionale
militare.
M-am intersectat cu problematica sistemului de pensii
militare încă de acum doi ani, când am reprezentat în instanţă
interesele unor militari în rezervă şi retragere din zona de sud-est,
respectiv zona Constanţa - Brăila - Tulcea - Galaţi Mangalia. Probabil că, urmare a succeselor avute în special în
Constanţa şi Tulcea pe această temă, domnul ministru a considerat
că sunt abilitată să particip la elaborarea unui proiect, a unui set de
acte normative, care să ducă la reconstrucţia sistemului de pensii
militare ocupaţionale
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COMUNICAT DE PRESĂ
La Ministerul Apărării Naţionale s-a constituit joi, 7
iunie a.c., Comisia pentru elaborarea actelor normative
care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii
militare ocupaţionale. Acest organism are drept misiune
analizarea şi evaluarea situaţiei actuale a pensionarilor
militari din perspectiva aplicării legilor 119/2010, 263/2010
şi a OUG 1/2011, în vederea elaborării actelor normative
care să reglementeze drepturile actualilor pensionari
militari, cât şi cele ale viitorilor pensionari militari, în prezent
în activitate.

În urma deciziei noii conduceri MApN
de înfiinţare a unei Comisii pentru
elaborarea actelor normative care să
reglementeze reconstrucţia
sistemului de pensii militare
ocupaţionale, aceasta s-a întrunit
pentru prima dată,
vineri, 15 iunie, la Cercul Militar
Naţional din Bucureşti.
Prezent la lucrările comisiei, ministrul Apărării Naţionale,
Corneliu Dobriţoiu, a declarat: “Cred cu tărie în această formă de
colaborare, care întruneşte experienţa dumneavoastră, a celor aflaţi acum
în rezervă sau retragere, împreună cu cea a militarilor în activitate, viitorii
beneficiari ai unui sistem just de reglementare a pensiilor.
Cred, de asemenea, că, prin operaţionalizarea acestei comisii,
vom strânge legăturile dintre structurile active şi cele din rezervă ale
instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi
vom contribui la întărirea spiritului de corp, puternic erodat de măsurile
aberante luate în trecut”

Col.r.
Alexandru Ţânţarcu

Consilierul
Secretara comisiei
ministrului apararii
Livia Popa
Sârbu Simona Luminiţa

LA ÎNTÂNIRE AU PARITICIPAT:

* Membri Consiliului Director ;
* Membri asociaţiei care au îndeplinit funcţii
de comandanti, şefi de stat major si locțiitorii
comandanților unor structuri militare din
Garnizoana Piteşti;
* Membri asociaţiei ofiţeri şi subofiţeri
cu pregătire juridică şi economică ;

Doamna consilier Sârbu Simona Luminiţa a prezentat în sinteză noul
proiect de lege elaborat de ministerul apărării şi concluziile rezultate la întâlnirile
desfăşurate cu alte structuri asociative din ţara. Problemele reţinute va permite
iniţiatorilor să tragă concluzii pertinente pentru elaborarea unei legi care să repună
în drepturile fireşti personalul activ in rezervă si retragere din toate instituţiile
sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Proiectul legii va fi finalizat în această vară şi va fi supus dezbaterii
parlamentului in sesiunea de toamnă.
Preşedintele asociaţiei a prezentat un set de propuneri rezultate în urma
dezbaterilor cu membrii asociaţiei care să fie analizat de comisia pentru elaborarea
actelor normative care să reglementeze reconstrucţia sistemului de pensii de stat
ocupaţionale.
1. În conformitate cu prevederile Constituţiei României art. 54 şi 118,
printr-o decizie a Curţii Constituţionale la iniţiativa avocatului poporului să
fie definită pensia militară de stat pentru a nu mai da posibilitate oricărei
guvernări să schimbe legea care reglementează acest domeniu sensibil din
viaţa militarilor activi , în rezervă şi retragere şi care au depus jurământ fată
de ţară.
2. Pensia suplimentară să fie recalculată la valoarea reală şi să fie
trecută în decizie şi cuponul de pensie ca un drept stabilit în urma contribuţiei
şi adăugată la pensia militară de stat.

3. La art. 4 - a) necesitatea ca legea să fie pusă de acord cu Codul
Muncii, care reglementează raporturile de muncă, în sensul prestării zilei de
muncă de 8 ore şi a unui număr precis de ore lunar. (Se ştie că militarul este
la dispoziţia instituţiei permanent, 24 de ore din 24.)
- b) Să se asigure stabilitatea acestui act normativ încât să nu mai poată fi
modificat niciodată, doar în sensul creşterii veniturilor şi nu al diminuării.
4. La art. 11 al. 1 – încadrarea locurilor de muncă pe baza HG.
1294/2001 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HG. 1019 să fie
aplicată şi celor pensionaţi anterior apariţiei acestei legii , respectiv anterior
anului 2010.
5. La art. 28 - al. 2 - Să se ia în calcul veniturile din ultima lună , dacă
respectivul a ocupat funcţia cel puţin 12 luni, în caz contrar să se facă media
veniturilor pe ultimul an. Aplicarea art. 11 din Legea 80, respectiv a
procentului 10,15, 20% pentru Ordinul Meritul Militar .
6. La art. 31 alin. 3 - Introducerea procentului de 2% pentru anii ce
depăşesc 25 de ani de activitate şi pentru actualii pensionari. Acest procent
nu este prevăzut a fi aplicat nici in conţinutul art. 107, ceea ce nu este corect

7. Persoanele care beneficiază de pensie militară de stat pot fii
încadrate în muncă. Dar să se prevadă că nu pot fi încadrate in acelaşi loc ,
transformat din funcţie militară în funcţie civilă şi nici măcar in acelaşi
compartiment.
8. Articolul 58 să fi mai bine detaliat şi explicat
9. La art. 107 - de prevăzut întreaga metodologie inclusă la articolul
28 şi art. 31 alin. 3 - respectiv cei 2%, şi 3, 6 şi 9% pensie suplimentară, 10, 15,
20 % Ordinul Meritul Militar
10. Atât la art. 58 alin. 1 cât şi la art. 107 alin. 1, pct. 6 apar referiri la
opţiunea
pensionarului pentru baza de calcul cea mai avantajoasă. S-ar
crede că sunt mai multe baze de calcul.

In funcţie de oportunitatea şi suportul juridic privind
punctele de vedere şi propunerile sus-menţionate am adresat
doamnei consilier Sârbu Simona Luminiţa rugamintea de a
dispune analiza în vedera valorificarii acestora de către comisia
ministerului.

LEGE Nr....... din 2012 privind pensiile militare de stat
(proiect in lucru)
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari şi

funcţionari publici cu statut special este garantat de stat şi
se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare
de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării
naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumit în
continuare

stat.

sistemul pensiilor militare de

............................................................................................
proiectul legii poate fi consultat pe site-ul asociaţiei

Consiliul Director va roaga să analizaţi şi propunerile altor structuri asociative

Propuneri ANCMRR
- pensia militarilor să fie denumită „pensie militară de stat” – aceasta
nefiind contributivă şi nici ocupaţională, ea având caracter specific pentru
profesia militară ;
- legea să respecte principiul „neretroactivităţii” având efecte numai pentru
viitor ;
- în cadrul metodologiei de calcul a veniturilor obţinute în întreaga carieră
militară să se asigure, fără discriminare, tuturor pensionarilor sporurile
pentru condiţiile de muncă recunoscute, durata minimă de 20 de ani şi
Ordinul Meritul Militar ce asigură un spor de 20% al valorii pensiei brute;
- în situaţia în care în procesul de recalculare lipsesc datele despre
veniturile obţinute se va lua în considerare solda gradului şi a funcţiei
maxime îndeplinite în acea perioadă ;
- corelarea pensiilor în plată în raport cu creşterea soldelor cadrelor în
activitate şi în funcţie de inflaţie ;
- pensia militarilor să fie cumulată cu salariul ce-l poate obţine un rezervist
în perioada post carieră activă

DIALOG MApN- REZERVISTI – CONSTANŢA
În ziua de 25 iunie 2012, la Centrul Militar Zonal Constanţa a avut loc o întâlnire de lucru a
doamnei Simona Luminiţa Sîrbu, consilier al ministrului Apărării Naţionale pe probleme juridice cu
reprezentanţii asociaţiilor de rezervişti din Constanţa.

Au participat delegaţiile următoarelor asociaţii:
- Asociaţia Naţională a Cadrelor în Rezervă şi în Retragere - condusă de Gen.Lt.(r) Zeca Constantin
- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate filiala Constanţa - condusă de Col.(r) Remus Macovei
- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate filiala Mangalia - condusa de Cdor.(r) Nicolae
Teodorescu
- Liga Maiştrilor Militari din Marina Militară - condusa de M.M.Pr.(r) Banu Ion
- Liga Militarilor Profesionişti – condusă de Cap. Albu Dănuţ

Participanţii la întâlnire au făcut următoarele propuneri:
- Să nu se revină la vârsta de pensionare de 45 ani pentru militarii profesionişti;
- Militari care au participat la acţiuni în afara ţării să primească un spor care să recompenseze
eforturile şi riscurile înfruntate;
- Să fie recunoscută importanţa şi responsabilitatea funcţiilor îndeplinite;
- Să se revină la perioada de şcolarizare de trei ani pentru maiştri militari de marină ;
- Să fie prevăzute în statele de organizare funcţii cu studii postliceale;
- Să fie anulate discriminările la care au fost supuşi piloţii, scafandri, paraşutiştii şi alpiniştii militari
privind grupa de muncă “alte condiţii”;
- Să fie aplicate prevederile ordinului ministrului apărării naţionale referitor la modificarea grupelor
de muncă tuturor pensionarilor militari;
- Să se revină la posibilitatea cumulului pensiei cu salariul;
- Până la alegerile generale să fie aduse pensiile militare scăzute în urma procesului de revizuire la
nivelul lunii decembrie 2010 şi pe cât posibil să fie aprobată noua Lege a pensiilor militare;

Întâlnire cu consilierul Ministrului Apărării, doamna Sârbu Simona Luminiţa

CRAIOVA - LUNI, 3 IULIE 2012
1. Necesitatea luării unor măsuri concrete şi adoptării unei HG care să rezolve cel
puţin la nivel de legiferare, dacă nu şi practic la nivel financiar, problema pensiilor pe 2012
pentru cei cărora le-au scăzut pensiile.
2. Necesitatea rezolvării problemelor legate de lipsa răspunsurilor la contestaţiile
trimise comisiei de rezolvare a contestaţiilor, care duc la pierderea proceselor pe fond din
lipsa unui răspuns din partea MApN.
3. Problema ordinului MS132 dat pe baza HGS 1019 de fostul ministru şi aplicat
discriminator pentru „aranjarea unor pensii” ca şi a abuzului făcut prin intervenţia unor
factori de decizie care au blocat aplicarea prevederilor legale şi au dat o interpretare
tendenţioasă.
4. Probleme legate de lămurirea Art. 107 din varianta de lege expusă pe blogul
SCMD.
5. Obţinerea unui acord al Ministerului Apărării Naţionale respectiv al departamentului
juridic în vederea suspendării proceselor aflate pe rol cu pensionarii militari pe cale
amiabilă cu acordul ambelor părţi până la finele anului când vom avea un răspuns clar
privind noua lege ca şi eventuala rezolvare a problemei pensiilor pe 2012.
6. Efectele abrogării L-164 pentru cei care lucrează în sistemul privat şi nu
beneficiază de vechime de muncă corespunzătoare anilor lucraţi înainte, aşa cum
prevedea L-164.
7. Necesitatea abrogării capitolului IV din L-329 măsură ce nu implică efort financiar.
8. Disponibilitatea rezerviştilor de a participa efectiv la procesul recalculare pe baza
noii legi, cu rezervişti din specialitatea finanţe pentru a asigura un plus de profesionalism
acestui proces şi a evita astfel greşelile şi abuzurile făcute în procesul de revizuire anterior

Probleme rezultate in urma ședinței Comisiei guvernamentale din 19.07.2012
Ieri, 19.07.2012, la Cercul Militar București a avut loc a treia şedinţa comisiei
guvernamentale de elaborare a noii legi privind pensiile militare de stat.
Departamentul Juridic al SCMD a prezentat propria conceptie cu privire la rezolvarea
situaţiei categoriilor de pensionari rezultate prin efectul Legii nr.119/2010 şi OUG nr.1/2011,
aprobată prin Legea nr. 165/2011.
Punctul de vedere exprimat de SCMD a fost însuşit, atât de d-na consilier Simona Sirbu,
care urmează a aprofunda propunerile noastre, cât şi de cei mai mulţi dintre cei prezenţi în
sală, atat cadre militare in activitate cat si in rezerva, de la MApN si MAI. S-a considerat că este
soluţia cea mai realistă de rezolvare juridică a nedreptăţilor făcute, care sa poată fi acceptate si
de autorităţile in drept sa aprobe proiectul legislativ.
S-au menţionat poziţiile publice ale unor reprezentanţi din actuala guvernanţă, respectiv
afirmarea următoarelor doua etape: prima, care a fost deja materializata - stoparea regularizării
pensiilor celor cu pensii diminuate – prin adoptarea Legii nr.112/2012; a doua etapă vizează
repunerea în drepturile avute anterior lunii decembrie 2010, propusa de la 01.01.2013 –
urmează a se rezolva.
Concretizarea din punct de vedere legislativ se poate face:
- fie prin includerea problematicii militarilor rezervişti în noua lege a pensiilor militare de
stat, într-un singur capitol;
- fie prin emiterea unei ordonanţe de urgenţă, care se poate adopta mai devreme decât
legea propriu-zisă. Această situaţie impune corelarea la sistemul de actualizare al pensiilor
militare din noua lege şi asimilarea pensiilor repuse în plată şi a celor recunoscute ca drepturi
legal câştigate ca pensii militare de stat.

Va prezentăm, în rezumat, poziţia şi propunerile SCMD:
,,Astfel, prin R-E-E-V-A-L-U-A-R-E (sau un termen echivalent), şi nu prin recalculare,
repararea nedreptăţilor se poate face în modul următor:
- prima categorie de pensionari (pensionari cu pensii diminuate), trebuie REPUSĂ ÎN
DREPTURILE DIN DECEMBRIE 2010. Este procedura juridică cea mai SIMPLĂ,
EFICIENTĂ ŞI JUSTĂ. Cele 32.000 de procese ale SCMD în instanţe asta cer:
recâştigarea drepturilor amputate prin revizuire sau recalculare. Dacă instanţa decide în
mod definitiv şi irevocabil să se pună în aplicare decizia investită cu titlu executoriu, nu
această operaţiune s-ar executa de catre casa de pensii? Aici este vorba de revenirea la o
situaţie anterioară, cu o posibilă actualizare, ca urmare a unor masuri de modificare a H.G.
nr.1294/2001.
- a doua categorie (pensionari cu pensii mărite), presupune recunoaşterea cuantumului
rezultat ca efect al operaţiilor de recalculare sau revizuire efectuate. Trebuie să funcţioneze
principiul drepturilor câştigate. Cel mult, se pot stabili măsuri de reevaluare a unor
documente care au stat la baza recalculării sau revizuirii pensiilor, ca posibilitate de a se fi
produs erori din intenţie, neglijenţă, abuz de funcţie sau alte cauze. Dacă se trece la
recalculare (principii, sistem de calcul, etc.), această categorie va fi cea care va da noii
nemulţumiţi. Operaţiile administrative care se fac sunt de verificare a documentelor din
dosarul de pensie sub aspectul legalităţii, autenticităţii, oportunităţii, respectării condiţiilor de
formă şi fond ale acestora.
- a treia categorie de pensionari (pensionarii pe Legea nr.263/2010) trebuie să facă obiectul
unei analize mai ample şi serioase privind modul prin care pensiile pot fi revizuite prin
adăugarea unor elemente favorabile de creştere.
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate

COMUNICAT - ANCMRR
Vă facem cunoscut că joi, 19.07.2012, a avut loc o nouă şedinţă a Comisiei
M.Ap.N. pentru discutarea proiectului noii legi a pensiilor militare de stat sub conducerea
consilierului ministrului, d-na Luminiţa Simona Sârbu.
Au participat reprezentanţi ai principalelor structuri militare şi ai unor organizaţii ale
militarilor în rezervă şi în retragere.
Delegaţia A.N.C.M.R.R. a susţinut punctele de vedere stabilite, respectiv:
1. Noua lege să nu prevadă o nouă recalculare a pensiilor militare aflate în plată,
urmând ca acestea să redevină pensii militare de stat printr-un articol din capitolul „Dispoziţii
finale” al legii;
2. Pensiile diminuate sa revină la cuantumul din decembrie 2010
3. Pensiile militare de stat să fie stabilite pe baza veniturilor obţinute de fiecare
militar, în întreaga sa carieră;
4. La determinarea cuantumului pensiei militare de stat să fie reprezentate în mod
corespunzător veniturile obţinute de militarii care au lucrat în unităţi şi specialităţi cu grad
ridicat de risc şi de dificultate mare, de cei care au fost în misiuni desfăşurate în străinătate;
5. Modificări în formularea unor articole.
Din delegaţia A.N.C.M.R.R. care a participat la această activitate au făcut parte
următorii: Gl. dr.(r) Mihai Iliescu, Gl.(r) Nicolae Spiroiu, fost ministru al apărării naţionale,
Gl.(r) Vasile Moroianu, Gl.(r) Mihail Ciocârlan, Gl.(r) Dumitru Ianculescu specialist financiar,
Cdr.(r) Constantin Alexandru şi Cdr.(r) Chirică Aurelian, preşedintele A.N.C.M.R.R., filiala
Vrancea.

