Cuprins
Capitolul I. Categorii de pensii ____________________________ 1
Sec iunea 1. Pensia pentru limit de vârst _________________ 1
1. Pensia pentru limit de vârst . Stabilirea stagiului
complet de cotizare în raport de legea aplicabil la data
deschiderii drepturilor de pensie ____________________ 1
2. Verificarea îndeplinirii condi iilor în vederea stabilirii
pensiei pentru limit de vârst _____________________ 4
3. Pensia pentru limit de vârst . Valorificarea vechimii
în serviciu din sistemul militar ____________________ 13
4. Recunoa terea stagiului de cotizare realizat de persoana
asigurat într-o anumit grup de munc . Procentul
de timp lucrat, din durata normal a timpului de lucru __ 21
5. Stabilirea stagiului complet de cotizare realizat în
condi ii speciale de munc , în temeiul Legii nr. 3/1977.
Inaplicabilitatea dispozi iilor Legii nr. 226/2006 ______ 24
6. Reducerea vârstei standard de pensionare i stabilirea
pensiei pentru persoanele având calitatea de lupt tori
care au contribuit la victoria Revolu iei Române din
Decembrie 1989. Depunerea documenta iei pentru
ob inerea certificatului de revolu ionar ______________ 30
7. Drepturi de asigur ri sociale ale agricultorilor.
Stabilirea timpului util __________________________ 35
8. Revizuirea drepturilor de pensie, dac elementele
avute în vedere la calculul ini ial al acestora au suferit
modific ri ____________________________________ 41
9. Procedura de recalculare a pensiei pentru limit
de vârst _____________________________________ 45
10. Recalcularea pensiei pentru limit de vârst . P strarea
în plat a pensiei având cuantumul cel mai avantajos___ 48
Sec iunea a 2-a. Pensia de invaliditate ____________________ 59
11. Cumulul pensiei de invaliditate de gradul II cu
indemniza ia corespunz toare func iei de consilier
local_________________________________________ 59

X

Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Sec iunea a 3-a. Pensii speciale _________________________ 63
12. Pensie magistrat. Stabilirea vechimii în magistratur ___ 63
13. Pensie magistrat. Efectele deciziilor Înaltei Cur i
de Casa ie i Justi ie, Sec iile Unite, pronun ate
în recursuri în interesul legii, cu privire la sporurile
luate în calculul drepturilor de pensie _______________ 68
14. Pensie militar de serviciu pentru magistratul militar.
Luarea în calcul a drepturilor salariale ob inute în
calitate de militar_______________________________ 76
15. Baza de calcul folosit pentru stabilirea pensiei
militare de stat a magistra ilor i personalului auxiliar de
specialitate – cadre militare în activitate din structurile
autorit ii judec tore ti. Luarea în considerare a
indemniza iei de dispozitiv _______________________ 81
16. Baza de calcul a pensiei militare de stat. Neincluderea
primelor orare de zbor sau a primelor de clasificare____ 85
17. Pensie militar de stat. Actualizare în raport de
salariul de baz al func iei îndeplinite_______________ 96
18. Recalcularea pensiei militare de serviciu, în temeiul
dispozi iilor O.U.G. nr. 77/2007, cu ocazia major rii
soldelor de func ie sau de grad ale cadrelor militare în
activitate. Acordarea retroactiv a drepturilor astfel
recalculate ____________________________________ 99
19. Pensie militar . Aplicarea dispozi iilor H.G.
nr. 1294/2001 ________________________________ 107
20. Actualizarea drepturilor de pensie ale personalului
militar ce desf oar activitate în alte unit i ________ 113
21. Limitele efectelor revizuirii drepturilor de pensie
militar . Termenul de prescrip ie _________________ 118
22. Ajutorul acordat cadrelor militare trecute în rezerv
cu drept de pensie de serviciu ____________________ 124
23. Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul
de pensie militar . Consecin ele nerespect rii
condi iilor de fond i de form ale deciziei de
stabilire a debitului ____________________________ 134
24. Trecerea de la pensia din sistemul militar la pensia din
sistemul public. Realizarea vechimii în serviciu ca
personal civil în avia ia civil ____________________ 140

Cuprins

XI

25. Drepturile de pensie cuvenite personalului diplomatic i
consular. Inciden a Legii nr. 595/2003 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 36/2003____________________ 146
26. Pensia de serviciu pentru personalul aeronautic civil
profesionist din cadrul avia iei civile de transport
aerian_______________________________________ 154
27. Actualizarea pensiei militare, în raport de solda
de grad i/sau solda func iei maxime ale cadrelor
militare în activitate ___________________________ 161
28. Pensia de serviciu pentru personalul auxiliar al
instan elor judec tore ti i parchetelor. Lipsa
inciden ei principiului contributivit ii _____________ 167
Capitolul al II-lea. Indemniza iile prev zute în legi speciale __ 176
29. Indemniza ia pentru membrii uniunilor de creatori legal
constituite i recunoscute ca persoane juridice de utilitate
public , reglementat prin dispozi iile Legii
nr. 8/2006 ___________________________________ 176
30. Indemniza ia aferent stabilirii domiciliului
obligatoriu i indemniza ia aferent str mut rii în alte
localit i. Cumul ______________________________ 183
31. Renta lunar acordat veteranilor de r zboi decora i cu
Ordinul Mihai Viteazul pentru fapte de arme
s vâr ite pe câmpul de lupt _____________________ 187
32. Calculul veniturilor în func ie de care se stabile te
cuantumul indemniza iei de omaj. Prima de
fidelitate ____________________________________ 194
33. Inaplicabilitatea Regulamentului (CEE) nr. 1407/71
în ceea ce prive te presta iile izvorând din asisten
medical ____________________________________ 198
34. Cerere de restituire a contravalorii interven iei
medicale suportate personal de asigurat în str in tate.
Act administrativ______________________________ 203
Capitolul al III-lea. Indemniza ia pentru cre terea copilului__ 208
35. Cuantumul indemniza iei pentru cre terea copilului în
vârst de pân la 2 ani. Solu ii jurispruden iale care
ignor principii constitu ionale fundamentale. Speran a
legitim de a ob ine recunoa terea unor crean e ______ 208

XII

Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Capitolul al IV-lea. Recalcularea pensiilor din sistemul
public provenite din fostul sistem al asigur rilor
sociale de stat. O.U.G. nr. 4/2005 ____________________ 236
36. Scopul adopt rii O.U.G. nr. 4/2005. Principiile
egalit ii i nediscrimin rii ______________________ 236
37. Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea
punctajului mediu anual pentru persoanele ale c ror
drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 –
31 martie 2001. Activitatea desf urat în grupa I
de munc ____________________________________ 240
38. Posibilitatea valorific rii, prin cumul, în grupa
a II-a de munc a stagiului de cotizare realizat în
grupa I de munc ______________________________ 244
39. Refuzul casei teritoriale de pensii de a valorifica
veniturile atestate prin adeverin ele (actele
doveditoare) emise de fo tii angajatori. Prezum ia
de validitate__________________________________ 248
40. Actualizarea cu indicele de infla ie a sumelor de bani
datorate cu titlu de diferen e de drepturi de pensie.
Aplicarea dispozi iilor art. 1073 C. civ. ____________ 251
Index alfabetic _______________________________________ 257

