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      In interesul militarilor si politistilor rezervisti, cat si al cadrelor active care 

urmeaza sa treaca in rezerva, pun la dispozitie practica judiciara favorabila, privind 

”Semnul Onorific”, Ordinul Militar (OMM), cu recomandarea ca deciziile de 

pensie primite, sa fie contestate imediat la Casele Sectoriale de Pensie ale MAI, 

MApN, SRI, dupa care, in functie de raspunsul primit, fiecare sa deschida o actiune 

in instanta, in revendicarea drepturilor cuvenite, cu rugamintea de a mi se comunica 

si alte hotarari definitive in acest sens, noua aparute in tara, in scopul actualizarii 

practicii judiciare pe aceasta speta .. 

       Va redau un EXTRAS ce poate fi adaptat, atat pentru o contestatie adresata 

Comisiei de Contestatii a unei Case Sectoriale de Pensii (MAI, MApN, SRI), cat si 

pentru o actiune in instanta ... 

                                             =   E X T R A S =   

 - Fostul angajator trebuia să majoreze celelalte elemente salariale ce se calculează 

pe baza salariului de funcție, cum sunt: gradațiile, salariul de merit, sporuri, etc., 

inclusiv în calculul total al cuantumului pensiei mele, trebuia adaugat sporul de 

pensie cuvenit titularului decorației ”Semnul Onorific”, Ordinul Militar (OMM) 

(asa cum s-a stabilit prin: 

1) Decizia Curtii de Apel Bucuresti nr. 347/2020  25.02.2020 în dosarul nr. 

9295/3/2019 „Obligă pârâta Casa de Pensii Sectorială a MAI la recalcularea 

drepturilor de pensie cuvenite reclamantului prin aplicarea sporului de 20%, 

cuvenit pentru Semnul Onorific în Serviciul Patriei, la cuantumul pensiei rezultat 

din aplicarea art.30 din Legea nr.223/2015. Definitivă.”  

2)  Decizia Curtii de Apel nr. 360/2020  10.03.2020 în dosarul nr. 23/90/2019 

“Obligă pe pârâtă să aplice la cuantumul pensiei militare stabilite, sporul 

corespunzător Semnului Onorific acordat prin Ordinul M.A.I nr. 151/1.12.2015, 

începând cu data de 28.07.2018. Definitivă. “        

3) Hotarârea Tribunalului Buzau nr. 564/2019  12.04.2019 ramasă definitivă 

prin  Decizia Curții de Apel Ploiesti nr. 2344/2019  10.10.2019 in dosarul nr. 

2452/114/2018 „obligă această din urmă pârâtă la recalcularea drepturilor de 

pensie cuvenite reclamantului prin aplicarea sporului pentru Ordinul „Meritul 

Militar” după determinarea cuantumului pensiei potrivit art. 60 din Legea 
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233/2015 cu modificări şi completări ulterioare”) pe care Casa Sectorială de Pensii 

trebuia să mi-l adauge la cuantumul pensiei stabilite,  

4) precum si sporul de pensie de 9% (asa cum s-a stabilit prin Decizia Curții 

de Apel Alba – Sectia I Civilă nr. 515/2018 in dosarul 8/97/2017,   „obliga pe 

pârâta MAN – Casa de Pensii Sectorială să emită o nouă decizie de pensie prin 

care să aplice la cuantumul pensiei stabilite contestatorului conform articolului 

28 din Legea 223/2015 sporul de 9% prevăzut de art. 108 din aceeaşi lege” ) 

             Pentru motivele expuse mai sus si tinand seama că nu s-au respectat 

prevederile legale în stabilirea cuantumului pensiei ce mi se cuvine, vă inaintez, în 

termen legal, prezenta CONTESTATIE  la Decizia de pensie nr. _______ din data 

de 19.02.2020, cu precizarea că voi deschide actiune la instanta de judecată 

competentă, în vederea recalculării si achitării drepturilor de natură salarială legale, 

care vor sta la baza calculului legal. al cuantumului pensiei mele . 

Data:  30.04.2020 

 

                Cu deosebită considerație, 

                                                                       Colonel(r)  __________________ 

 

 

 

                                            DOMNULUI DIRECTOR   

AL CASEI SECTORIALE DE PENSII A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE               
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