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Nr. 66554/     .11.2013 
 
 

 
 
 

Domnului Robert Marius CAZANCIUC 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  

 
 
 
 
 Stimate domnule ministru, 
 

Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. 98076/12.11.2013, alături de care 
ne transmiteţi proiectul Legii privind pensiile militare de stat, vă transmitem propunerile 
şi observaţiile noastre, realizate împreună cu organizaţiile sindicale reprezentative: 

 
 
Astfel, solicităm: 
1. Modificarea art. 16 lit. b) după cum urmează: 
b) vechimea  minimă de 25 de ani, din care cel puţin 15 ani vechime efectivă  în 

serviciu. 
Obs: Sintagma efectivă trebuie eliminată întrucât legea defineşte noţiunea de 

vechime în serviciu, conform art. 3, litera e). Se corelează cu art. 25 alin. (1) care 
stabileşte toate categoriile de vechime ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de 
pensie de la art. 16. 

 
 
2. Reformularea art. 17 alin. (1) lit. a) după cum urmează: 
a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a 

reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi 
pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; 

Obs: Funcţionarilor publici cu statut special şi poliţiştilor le încetează raporturile 
de serviciu. Introducerea este obligatorie  pentru uniformizarea cu celelalte articole (art. 
16, art. 17, 18, 33 etc). 

 
 
3. Modificarea art. 18 alin. (1) după cum urmează: 
(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special, în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime 
efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime efectivă în serviciu 
şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 

Obs: Se corelează cu art. 25 alin. (1) care stabileşte toate categoriile de vechime 
ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de pensie de la art. 18. În plus, sintagma 
vechimea efectivă trebuie eliminată întrucât legea defineşte noţiunea de vechime în 
serviciu, conform art. 3, litera e). 
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4. Modificarea art. 20 după cum urmează: 
Art. 20. – La împlinirea vârstelor prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea 

pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, pensia de serviciu anticipată devine 
din oficiu (vezi L 263) pensie de serviciu pentru limită de vârstă. 

Obs: Este necesară adăugarea sintagmei din oficiu deoarece se elimină 
birocraţia printr-o formalizare excesivă, în plus actuala Lege 263 a pensiilor unitare are 
în conţinut o astfel de expresie. 

 
 
5. Reformularea art. 26 alin. (1) după cum urmează: 
(1) Pentru cadrele militare/poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la 

data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc 
condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a)  si b), deschiderea 
dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte 
condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19. 

Obs: Funcţionarilor publici cu statut special şi poliţiştilor le încetează raporturile 
de serviciu. Introducerea este obligatorie  pentru uniformizarea cu celelalte articole (art. 
16, art. 17, 18, 33 etc). 

 
 
6. Modificarea art. 40 alin. (3) după cum urmează: 
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectiv realizată se adaugă, 

pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. 
b), următoarele procente: 

Obs: Se corelează cu art. 25 alin. 1 care stabileşte toate categoriile de vechime 
ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de pensie de la art. 40. 

 
 
7. Modificarea art. 72 alin. (3) lit. f) după cum urmează: 
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul 

urmaş prevăzut la art. 49 lit. c) sau cel prevăzut la art. 51 alin. (1) nu a mai urmat 
programele recuperatorii prevăzute la art. 46 alin. (1)  

Obs: Alin. 1 nu există, trebuind să se facă o trimitere corectă la text. 
 
 
8. Modificarea art. 114 prin eliminarea alin. (2): 
(2) În perioada prevăzută la alin. (1), pentru militari, la baza de calcul 

folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat determinată în condiţiile art. 28 
se aplică un indice de corecţie de 1,18.  

Obs: Nu putem fi de acord cu acest text deoarece se creează discriminare între 
categoriile de personal din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv 
între militari (care ar fi avantajaţi) poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare. În plus, se încalcă principiul stabilit expres in 
cuprinsul proiectului la art. 2 lit. b), conform căruia „principiul egalităţii, prin care se 
asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament 
nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.” 
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Anexăm procesul verbal rezultat ca urmare a consultării organizaţiilor sindicale 

reprezentative. 
Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Marius 

Daniel CORĂŢU, telefon 2086150/27571, fax 243.13.95, e-mail 
marius.coratu@anp.gov.ro 
 
 Cu deosebită consideraţie,  
 
 

Comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, 

Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marius.coratu@anp.gov.ro
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Exemplar nr. 2 
Nr. 66554/     .11.2013 

 
 

 
 
 

Domnului Robert Marius CAZANCIUC 

MINISTRUL JUSTIŢIEI  

 
 
 
 
 Stimate domnule ministru, 
 

Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. 98076/12.11.2013, alături de care 
ne transmiteţi proiectul Legii privind pensiile militare de stat, vă transmitem propunerile 
şi observaţiile noastre, realizate împreună cu organizaţiile sindicale reprezentative: 

 
 
Astfel, solicităm: 
1. Modificarea art. 16 lit. b) după cum urmează: 
b) vechimea  minimă de 25 de ani, din care cel puţin 15 ani vechime efectivă  în 

serviciu. 
Obs: Sintagma efectivă trebuie eliminată întrucât legea defineşte noţiunea de 

vechime în serviciu, conform art. 3, litera e). Se corelează cu art. 25 alin. (1) care 
stabileşte toate categoriile de vechime ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de 
pensie de la art. 16. 

 
 
2. Reformularea art. 17 alin. (1) lit. a) după cum urmează: 
a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a 

reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi 
pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; 

Obs: Funcţionarilor publici cu statut special şi poliţiştilor le încetează raporturile 
de serviciu. Introducerea este obligatorie  pentru uniformizarea cu celelalte articole (art. 
16, art. 17, 18, 33 etc). 

 
 
3. Modificarea art. 18 alin. (1) după cum urmează: 
(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special, în activitate, indiferent de vârstă, care au o vechime 
efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime efectivă în serviciu 
şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 

Obs: Se corelează cu art. 25 alin. (1) care stabileşte toate categoriile de vechime 
ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de pensie de la art. 18. În plus, sintagma 
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vechimea efectivă trebuie eliminată întrucât legea defineşte noţiunea de vechime în 
serviciu, conform art. 3, litera e). 

 
 
4. Modificarea art. 20 după cum urmează: 
Art. 20. – La împlinirea vârstelor prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea 

pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, pensia de serviciu anticipată devine 
din oficiu (vezi L 263) pensie de serviciu pentru limită de vârstă. 

Obs: Este necesară adăugarea sintagmei din oficiu deoarece se elimină 
birocraţia printr-o formalizare excesivă, în plus actuala Lege 263 a pensiilor unitare are 
în conţinut o astfel de expresie. 

 
 
5. Reformularea art. 26 alin. (1) după cum urmează: 
(1) Pentru cadrele militare/poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la 

data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc 
condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a)  si b), deschiderea 
dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte 
condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19. 

Obs: Funcţionarilor publici cu statut special şi poliţiştilor le încetează raporturile 
de serviciu. Introducerea este obligatorie  pentru uniformizarea cu celelalte articole (art. 
16, art. 17, 18, 33 etc). 

 
 
6. Modificarea art. 40 alin. (3) după cum urmează: 
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectiv realizată se adaugă, 

pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. 
b), următoarele procente: 

Obs: Se corelează cu art. 25 alin. 1 care stabileşte toate categoriile de vechime 
ce se iau in considerare, inclusiv pentru tipul de pensie de la art. 40. 

 
 
7. Modificarea art. 72 alin. (3) lit. f) după cum urmează: 
f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul 

urmaş prevăzut la art. 49 lit. c) sau cel prevăzut la art. 51 alin. (1) nu a mai urmat 
programele recuperatorii prevăzute la art. 46 alin. (1)  

Obs: Alin. 1 nu există, trebuind să se facă o trimitere corectă la text. 
 
 
8. Modificarea art. 114 prin eliminarea alin. (2): 
(2) În perioada prevăzută la alin. (1), pentru militari, la baza de calcul 

folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat determinată în condiţiile art. 28 
se aplică un indice de corecţie de 1,18.  

Obs: Nu putem fi de acord cu acest text deoarece se creează discriminare între 
categoriile de personal din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, respectiv 
între militari (care ar fi avantajaţi) poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare. În plus, se încalcă principiul stabilit expres in 
cuprinsul proiectului la art. 2 lit. b), conform căruia „principiul egalităţii, prin care se 
asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament 
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nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.” 

 
Anexăm procesul verbal rezultat ca urmare a consultării organizaţiilor sindicale 

reprezentative. 
Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Marius 

Daniel CORĂŢU, telefon 2086150/27571, fax 243.13.95, e-mail 
marius.coratu@anp.gov.ro 
 
 Cu deosebită consideraţie,  
 
 

Comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, 

Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

Comisar şef de penitenciare Ileana – Manuela PIELEANU, 

Director general adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA 
 

Director 
Direcţia Management Resurse Umane 

 
de  

Comisar şef de penitenciare Cătălin Florin NIŢĂ 
 

Director 
Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMD/DCEAN18.11.2013 

 

nitenciare dr. Ileana Manuela PIELEANU 
Director general adjunct 

Administraţia Naţională aDirDirecţia Managem
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