
R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C________

SECȚIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ nr. 1747/AS

Ședința publică din 09.11.2021

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă și asigurări sociale

PREȘEDINTE - R_____ A_____

JUDECĂTOR - G______ L_____

Grefier - D______ R____

S-a luat în examinare apelul formulat de reclamantul B___ B_____,  
împotriva sentinței civile nr.  pronunțate de Tribunalul C________ în 
dosarul nr. ______________, în contradictoriu cu intimata pârâtă C___ 
DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR 
INTERNE, cu sediul în București, ________________________. 3, 
sector 4, având ca obiect recalculare pensie.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința de judecată din data de 
26.10.2021 și au fost consemnate în încheierea din acea dată, ce face parte 
integrantă din prezenta, când instanța pentru a da posibilitate reclamantului
să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 
09.11.2021, când a pronunțat următoarea soluție.

C U R T E A

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C________ – Secția 
C_________ Administrativ la data de 02.07.2020 sub număr unic de dosar 
_____________, reclamantul B___ B_____ a solicitat, în contradictoriu cu
pârâta C___ SECTORIALĂ DE PENSII A M.A.I., următoarele:

1.obligarea pârâtei la actualizarea pensiei militare de serviciu de care 
beneficiază prin echivalarea salariului (soldei) de funcție cu salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată, care nu include sporuri și alte 
adaosuri, în valoare de 1450 lei, începând cu data aplicării HG nr. 1/2017 
la zi;

2.obligarea pârâtei la plata diferențelor de pensie rezultate din actualizare, 
sume ce vor fi actualizare cu rata indicelui de inflație și asupra cărora se va



calcula dobânda legală penalizatoare începând cu data aplicării HG 1/2017
și până la data plății efective a drepturilor stabilite prin recalculare-
reactualizare.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că după o activitate de 29 de ani 
de muncă operativă în cadrul M.A.I. - Politie de Frontiera, la data de 
01.06.2016 a solicitat încetarea raporturilor de serviciu cu Garda de Coastă
și prin Dispoziția Directorului Gărzii de Coastă a fost trecut în rezervă cu 
drept de pensie de serviciu.

Având o vechime in munca, de 28 ani, 9 luni si 10 zile conform deciziei de
pensie, anexata in copie, pretinde obligarea paratei la actualizarea pensiei 
militare de serviciu începând cu data aplicării prevederilor HG nr.1/2017 
pana la zi, având in vedere majorarea salariului de functie la suma de 1450
lei, conform H.G. nr. 1/2017, comunicarea buletinului de calcul privind 
efectuarea actualizării, după modalitatea de calcul a cuantumului pensie, 
stabilita conform art. 60 al. (1), lit. b) si al. (4) din Legea nr. 223/2015, 
raportat la art. 29, 30 si 108 din aceeasi lege ( procedura de actualizare find
stabilita prin Ord. MAI nr. 31/2016, in vigoare de la data de 01.02.2017 
pana in prezent ).

Potrivit dispozitiilor legale invocate mai sus — ori de cate ori se majoreaza
solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie a 
politistilor aflati in activitate, pensionarii care beneficiaza de pensie 
militara de stat — cum este cazul său — au dreptul la actualizarea pensiei 
de serviciu.

Prin sentința nr. 988/12.03.2021, Tribunalul C________ a respins ca 
nefondate, excepțiile lipsei calității procesuale active, lipsei și a respins
și cerereade chemare in dejucată ca nefondată.

Pentru a pronunța această soluție, tribunalul a reținut că legea nu prevede 
posibilitatea actualizării pensiei militare stabilite odată cu modificarea 
salariului minim brut pe țară susținerea reclamantului în sensul că salariul 
funcției de bază se situează sub nivelul minim garantat prev. de Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2017, respectiv 1450 lei, este nefondată pentru că nu 
suma de 553 lei reprezintă salariul funcției de bază, ci salariul de funcție la
care s-au adăugat sumele compensatorii, cuantum care nu se situează sub 
1450 lei și la care se calculează sporurile care sunt prevăzute în actuala 
legislație: spor condiții grele, spor noapte, spor pericol deosebit, spor 
confidențialitate, spor lucrări excepție, spor risc și suprasolicitare 
neuropsihică.



Împotriva acestei sentințe a formulat apel reclamantul B___ B_____, 
prin care a criticat hotărârea primei instanțe pentru nelegalitate, 
solicitând modificarea acesteia și respingerea admiterea acțiunii. și 
trimiterea cauzei, spre rejudecare, primei instanțe.

În motivarea căii de atac, s-a arătat că nu s-a solicitat actualizarea pensiei 
militare ca urmare a modificării salariului minim brut pe țară, aspect pe 
care de altfel, nici legea nu îi prevede ci s-a solicitat actualizarea pensiei 
militare de serviciu prin echivalarea salariului de funcție cu salariul de 
bază minim brut pe tară garantat In plată. Acest lucru se realizează ca 
urmare a modificării salariului de funcției pentru personalul activ din 
cadrul M__ prin aplicarea prevederilor HG nr. 1/2017 și având în vedere 
prevederile Legii 223/2015, art. 1 din Anexa 2 la Ordinul M.A.l. nr. 
31/2016 care precizează clar că actualizarea pensiilor militare de stat se 
realizează de către casele de pensii sectoriale, pe baza informațiilor din 
bazele de date de proprii și conform dispozițiilor legale în materie statuate 
de art. 60 al. 1, din Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, 
modificată prin OUG nr. 57/2015. ce au produs efecte juridice depline în 
perioada: 01.01.______________17, respectiv drepturile de pensie aflate 
in plata la 01,02,2017 ar fi trebuit recalculate in raport de salariul de 
funcție 1450 lei stabilit prin HG nr,l/2017, din oficiu de către parata C___ 
Sectoriala de Pensii a MAI in raport de salariul de funcție 1450 lei stabilit 
de HG nr. 1/2017.

Apelantul a arată că interpretând în mod eronat legea, în sensul că 
creșterile salariale pentru polițiști începeau cu data de 01.10.2017, și sub 
pretextul apariției O.U.G. nr.56/2017, cu aplicabilitate din data de 
15.09.2017, a refuzat să mai pună în aplicare ceea ce a stabilit legiuitorul 
prin Legea nr. 152/2017 modificata prin O.U.G. nr. 56/2017, luând ca 
reper momentul intrării în posesia efectivă a creșterilor salariale, deci nu 
momentul când legiuitorul a stabilit acest drept salarial; de aceea, în 
temeiul prevederilor inițiale ale art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 în 
forma aplicabilă, nemodificată, până la data de 15.09.2017, deci nu după 
această dată, trebuiau realizate recalculările.

Analizând sentința apelată prin prisma motivelor de nelegalitate 
invocate de reclamant, curtea constată că apelul este neîntemeiat și 
urmează a fi respins ca atare.



Astfel, reclamantul (fost agent șef principal de poliție) a fost trecut în 
rezervă la 01.06.2016 dată de la care beneficiază de o pensie militare de 
stat, acordată în condițiile Legii nr. 223/2015.

După cum a arătat și prima instanță, Legea nr. 223/2015 a prevăzut 
succesiv două modalități de actualizare a pensiilor militare de stat: una în 
vigoare până la 14.09.2017 (variantei inițiale a art. 60 alin. 1) potrivit cu 
care actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat se face ori de câte 
ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de 
funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici 
cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de 
vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie; a doua (varianta 
rezultată din modificarea art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015 prin O.U.G. 
nr. 59/2017), în vigoare de la 15.09.2017, potrivit cu care actualizarea 
cuantumului pensiilor militare de stat se face din oficiu, în fiecare an, cu 
rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 
ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea.

De aceea, concluzia firească este aceea că, de la 15.09.2017 este aplicabilă 
o modalitate de actualizare a pensiilor militare de stat care nu se mai 
raportează la evoluția salarizării personalului aflat în activitate, ci la rata 
medie anuală a inflației.

În privința actualizării ce se făcea conform art. 60 alin. 1 din Legea nr. 
223/2015 (anterior modificării prin O.U.G. nr. 59/2017), aflat în vigoare 
până la 15.09.2017, legea avea în vedere solda de grad, salariul gradului 
profesional și/sau solda de funcție, precum și salariul de funcție ale 
personalului aflat în activitate, care ocupă la data actualizării o funcție 
identică sau similară celei ocupate de pensionar în perioada celor 6 luni de 
referință alese de acesta pentru calculul bazei de calcul a pensiei militare 
de stat, potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015.

Concluzia care se desprinde de aici este aceea că în cazul celor care au 
ieșit la pensie ca polițist actualizarea pensiei de serviciu prevăzută de art. 
60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 (anterior modificării prin O.U.G. nr. 
59/2017), trebuie analizată din perspectiva salariului de funcție al 
polițiștilor aflați în activitate, exercitând funcția avută de acesta în perioada
de referință pe care a ales-o pentru calculul bazei de calcul a pensiei 
militare de stat până la data de 14.09.2017.



În acest sens, se reține că, în perioada de referință aleasă de acesta pentru 
calculul mediei salariilor brute realizate la funcția de bază (decembrie 
2015 – mai 2016), apelantul a lucrat la polițist.

Apoi, nu a existat vreo dispoziție legală în baza căreia salariul de funcție al
polițiștilor să nu poată fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată pentru că, în cazul polițiștilor, „salariul de bază” la care se
referă art. 164 alin. 2 C. muncii este „salariul funcției de bază” astfel că nu 
salariul de funcție trebuia să fie cel puțin egal cu salariul de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, ci salariul funcției de bază (în care salariul de
funcție era doar o componentă).

Apoi, așa cum rezultă din buletinul de calcul (filele 10-13, dosarul 
tribunal), anexă a deciziei de acordare a pensiei apelantului, cuantumul 
compus actualizat al salariului funcției de bază, majorat (potrivit Legii nr. 
293/2015) este mai mare decât 1.450 lei, reprezentând cuantumul 
salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 1.02.2017, potrivit art. 
1 din HG nr. 1/2017, în fiecare dintre cele 6 luni ale perioadei de referință 
(decembrie 2015 – mai 2016).

În fine, nu se poate reține că modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015 
prin O.U.G. nr. 59/2017 s-ar aplica numai persoanelor pensionate după 
intrarea în vigoare a acestui act normativ. Astfel, chiar și Curtea 
Constituțională a reținut prin decizia nr. 632/2020 că, după intrarea în 
vigoare a O.U.G. nr. 59/2017, toți beneficiarii pensiilor militare de stat, 
indiferent de data pensionării, au fost supuși acelorași prevederi referitoare
la actualizarea pensiei, prevăzute de art. 59 din Legea nr. 223/2015.

Aceasta înseamnă că toți pensionarii, indiferent de legea sub imperiul 
căreia s-au pensionat, sunt supuși acelorași condiții de recalculare, 
indexare sau actualizare a pensiei iar în prezent acestea sunt cele stabilite 
de art. 59 din Legea nr. 223/2015 sub imperiul cărora indexarea sau 
actualizarea pensiilor are loc, în mod unitar, potrivit prevederilor noi prin 
actualizarea, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator 
definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face 
actualizarea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE



Respinge apelul formulat de reclamantul B___ B_____împotriva sentinței 
civile nr. 988 din 12 martie 2021 pronunțate de Tribunalul C________ în 
dosarul nr. ______________, în contradictoriu cu intimata pârâtă C___ 
DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR 
INTERNE, cu sediul în București, ________________________. 3, 
sector 4, ca nefondat.

Definitivă.


