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   Excelenței Sale  

Doamna RENATE WEBER, 

AVOCATUL POPORULUI 

 

Stimată doamnă Avocat al Poporului, 

 

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, membră a Confederației 

Interaliate a Ofițerilor în Rezervă din NATO (CIOR), având sediul în București, sector 

3, strada Traian, nr.3, bloc E.6, ap. 49, organizație neguvernamentală constituită în baza 

Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Sectorului 2 București, conform încheierii din dosarul nr. 

154/PJ/20.07.2004, CUI 16755200, în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm următoarea 

sesizare referitoare la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 

130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 1202 din 18 decembrie 2021,  

având în vedere următoarele motive:  

Actul normativ invocat este neconstituțional, reprezintă o încălcare a principiului 

egalității în fața legii în interiorul sistemului pensiilor militare de stat și o diferențiere 

de tratament juridic al pensionarilor cadre militare în rezervă și în retragere față de 

tratamentul juridic stabilit pentru alți asigurați, ceea ce duce, în substanță, la negarea 

unui drept prevăzut de legiuitor în favoarea tuturor rezerviștilor militari si conduce, 

implicit, la încălcare flagrantă a egalității în drepturi, garantată de prevederile art. 16 

alin. (1) și (2) din Constituția României, potrivit cărora: ”(1) „Cetățenii sunt egali în 
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fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu 

este mai presus de lege.”  

În susținerea considerentelor mai sus invocate, arătăm următoarele:  

1. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României 

nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul 

public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, valoarea 

punctului de pensie în sistemul public crește cu un procent de 10% pentru toate 

pensiile aflate în plată, în timp ce potrivit prevederilor art. XLV din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la 

cadrele militare în rezervă și în retragere doar pensiile militare de stat ale căror 

cuantumuri brute aflate în plată la 31.12.2021 sunt de până la 2500 lei inclusiv se 

indexează cu 10%, pentru restul pensiilor militare de stat fiind aplicabile dispozițiile 

art. 59 și art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările 

și completările ulterioare.  

 Încălcarea principiului egalității în interiorul sistemului pensiilor militare de stat 

se realizează prin faptul că deși toți pensionarii acestui sistem se află în aceeași situație 

juridică, adică cuantumul fiecărei pensii are în  baza sa de calcul elemente foarte clare 

care sunt condiționate de gradul militar avut, de funcția îndeplinită, de vechimea în 

serviciu, de condițiile de muncă în care militarul și-a desfășurat activitatea, prin 

prevederile art. XLV din OUG nr. 130/2021 se aplică un tratament discriminatoriu, 

tratament care conduce la disfuncționalități și urmări grave în matricea de calcul a 

pensiilor, prin raportarea acestora la elementele bază de calcul, la inechități între 

pensionarii militari. 
 

2. Potrivit prevederilor punctelor 12-17 ale art. XXIV din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică 

și se completează prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările 

și completările ulterioare, astfel încât pentru toate veniturile din pensii de peste 4000 

lei, pentru partea care depășește suma lunară de 4000 lei, s-a stabilit o taxă de 10%, 

taxă care reprezintă contribuție pentru asigurările sociale de sănătate.  

Considerăm că prin această prevedere este nelegală, având în vedere că în cazul 

pensionarilor militari se încalcă prevederile art. 26 din Legea nr. 80/1995 privind 

Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, lege organică 

prevăzută la art. 118 alin. (2) din Constituția României, care stipulează că pensionarii 

militari au dreptul gratuit la asistență medicală și medicamente, în cadrul rețelei sanitare 

a Ministerului Apărării Naționale, în condițiile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248162
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3. În acest context, subliniem că neactualizarea și neindexarea pensiilor militare 

de stat a devenit o rutină în activitatea Guvernului României, care a suspendat acest 

drept legal ani la rând, ceea ce echivalează cu o diminuare valorică continuă a dreptului 

la pensie, fapt constatat și de Curtea de Conturi a României cu prilejul controalelor 

efectuate la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale și 

Ministerului Afacerilor Interne.  

Continuând pe această linie nelegală și anticonstituțională Casele de pensii 

sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, au 

chemat în judecată Curtea de Conturi a României la instanța competentă - Curtea de 

Apel Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal, în dosarele nr. 7095/2/2020, 

respectiv nr. 4241/2/2020, pentru a anula deciziile Curții de Conturi emise ca urmare a 

controalelor efectuate la cele două ministere cu privire la indexarea cu rata inflației a 

pensiilor militare de stat, scopul promovării acestor acțiuni la instanțele judecătorești 

fiind de a refuza și tergiversa aplicarea actelor normative în domeniu. 

Numai în anul 2021 Guvernul României a amânat de două ori indexarea pensiilor 

militare de stat, prima dată până la 1 septembrie 2021 și a doua oară până la 1 ianuarie 

2022, când pentru pensiile mai mari de 2500 lei se va aplica rata finală a inflației, 

valabilă probabil pentru anul 2020, în condițiile în care este unanim recunoscut faptul 

că, real, această rată a inflației se situează pentru anul 2021 în jurul valorii de 10%. 
 

4. Au fost respinse sistematic amendamentele depuse în Parlamentul României - 

Senat și Camera Deputaților - la Proiectul legislativ PLX 199/2020 care ar putea aduce 

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat la forma inițială.  

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat a fost votată în Parlamentul 

României și a fost promulgată de Președintele României în iulie 2015, lege în baza 

căreia, începând cu data de 01.01.2016, s-a revenit la natura juridică a pensiei de 

serviciu, toți pensionarii militari redevenind rezerviști ai sistemului de apărare, ordine 

publică și securitate națională. În fapt, prin ordonanțe de urgență succesive, Guvernul 

României a anulat toate prevederile stabilite printr-o lege organică privind 

actualizarea pensiei militare de stat, corespunzătoare cu 50% din creșterea soldelor 

militarilor în activitate, respectiv a indexării pensiilor militare de stat potrivit ratei 

anuale a inflației. 
 

5. Corespunzător prevederilor art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nici în anul 2022 nu se 

acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea 

raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, anulându-se pentru al 

treisprezecelea an consecutiv acest drept de care militarii trecuți în rezervă au 

beneficiat în baza prevederilor Anexei VII Secțiunea 3 art. 20 alin. (1) și (2) din Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, până la promulgarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 
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Chiar dacă atât Curtea Constituțională a României, cât și Înalta Curte de Casație 

și Justiție au decis inițial că aceste indemnizații nu se înscriu în sfera drepturilor 

fundamentale, după cum ulterior au hotărât și că prin abrogarea Legii-cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au fost 

anulate și drepturile prevăzute de această lege, menținerea continuă în ordonanțele de 

urgență emise de Guvern după intrarea în vigoare a Legii-cadru 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice a  prevederilor privind prorogarea 

acestor drepturi, demonstrează militarilor trecuți în rezervă începând cu 1 iulie 2010 și 

până la intrarea în vigoare a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, că, într-un fel sau altul, au fost și sunt în continuare privați 

de un drept legal, eligibil la data trecerii lor în rezervă și pentru obținerea căruia s-au 

bazat pe ceea ce atât în legislația națională, cât și în jurisprudența CEDO se numește 

așteptare sau speranță legitimă. 

În accepțiunea noastră, tocmai faptul că, inclusiv după intrarea în vigoare a Legii-

cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost 

inclusă în ordonanțele de urgență emise de Guvernul României în anii 2017, 2018, 

2019, 2020 și 2021 prevederea referitoare la neacordarea indemnizațiilor prevăzute de 

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, demonstrează că nici măcar Guvernul României nu este convins de legalitatea 

și cu atât mai puțin de moralitatea acestei prevederi. Mai mult, subliniem că toate 

ordonanțele de urgență emise în cauză au modificat o lege organică, ori orice text de 

lege nu poate fi modificat sau completat decât printr-un alt text de lege de rang egal, 

conform exigențelor art. 73 și art. 115 din Constituția României.  
 

6. Totodată, dorim să subliniem că de o bună perioadă de timp asistăm la o 

acțiune continuă de decredibilizare a structurilor militare în general și a cadrelor 

militare în rezervă și în retragere în special, printr-o ofensivă mediatică fără precedent, 

parte integrantă a unui războiul imagologic și psihologic declanșat împotriva singurei 

entități instituționale însărcinate prin Legea Supremă - Constituția României ”Armata 

este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a 

independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației 

constituționale.”  

Învederăm domniei voastre că egalitatea de tratament juridic pentru cadrele 

militare în raport cu alte categorii profesionale nu reprezintă un privilegiu, ci o 

compensație parțială a inconvenientelor și privațiunilor care rezultă din rigoarea 

statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii.  

Este însă de notorietate faptul că, începând cu anul 2010, toate modificările 

legislative din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, urmate de 

norme metodologice de aplicare, au afectat și afectează drepturile cadrelor militare 

trecute în rezervă și în retragere, în condițiile în care acestea au fost supuse  rigorilor și 

interdicțiilor specifice vieții militare, limitării unor drepturi fundamentale sau 

interzicerii activităților care le puteau aduce venituri suplimentare. În același timp, au 

avut promisiunea certă din partea statului că vor beneficia de un cuantum al pensiei 
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care să compenseze restricțiile pe care le-au suferit, respectiv riscurile pe care l-a 

implicat exercitarea profesiei de către cadrele militare din toate structurile de apărare, 

ordine publică si securitate națională, pe plan intern și extern. 

De asemenea, nu se are în vedere nici faptul că militarii constituie singura 

categorie profesională care au prestat o muncă nelimitată la 8 ore pe zi, a căror obligații 

de serviciu nu încetează după trecerea în rezervă, întrucât în caz de necesitate 

rezerviștii sunt obligatoriu concentrați, refuzul constituind infracțiune sancționată 

conform Codului penal. 

Concluzionăm, afirmând că reglementările prevăzute de Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative constituie 

încă o încălcare a principiului egalității în fața legii, aplicarea unui tratament juridic 

discriminatoriu, pe de o parte între pensionarii militari în cadrul sistemului pensiilor 

militare de stat și, pe de altă parte, între pensionarii militari și alți asigurați care nu sunt 

supuși acelorași exigențe, privațiuni și riscuri. Toate acestea au consecințe care 

prejudiciază constant atât imaginea, cât și calitatea vieții pensionarilor militari, unele 

efecte fiind ireversibile. 

În drept,  

Ne întemeiem solicitarea pe dispozițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, modificată prin Legea nr. 76/2012, coroborate cu 

dispozițiile art. 1 din Întâiul Protocol Adițional la Convenția Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale ale Omului, la care 

România este parte. Apreciem că, prin adoptarea Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cadrele militare în rezervă 

și  în retragere, beneficiare a pensiei militare de stat, au fost atât discriminate, cât și 

vătămate în drepturile lor.  

Față de cele sesizate, vă rugăm să luați măsurile ce se impun conform 

prerogativelor ce vă sunt conferite prin Constituția României și prin lege și să ne 

comunicați urmarea dată demersului nostru.  

 

Cu deosebit respect și aleasă considerație, 

 

În numele membrilor Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, 

Președinte 

General locotenent (r) 

Virgil BĂLĂCEANU 

 


