
Capitolul I. Categorii  
de pensii 

Secţiunea 1. Pensia pentru limită de vârstă 

�������� Pensia pentru limită de vârstă. Stabilirea stagiului 
complet de cotizare în raport de legea aplicabilă la data 
deschiderii drepturilor de pensie  

Normele metodologice din Anexa H.G. nr. 1550/2004, art. 3 
Legea nr. 19/2000, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 

Pentru persoanele asigurate al căror drept la pensie s-a deschis 
după data de 1 aprilie 2001, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, 
stagiul complet de cotizare este cel prevăzut de acest act normativ, 
respectiv de Anexa nr. 3 a legii. 

Întrucât în Anexa nr. 4 a Legii nr. 19/2000 nu se prevede redu-
cerea stagiului complet de cotizare, ci numai reducerea vârstei de 
pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale de 
muncă, aceste persoane nu au dreptul la utilizarea unui stagiu 
complet de cotizare derogator, pentru activitatea desfăşurată în 
grupa I de muncă.  

Aşadar, faptul că au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I 
de muncă este lipsit de relevanţă în ceea ce priveşte stabilirea 
stagiului complet de cotizare. 

C.A. Bucureşti, s. a VII-a civ., confl. mun. şi asig. soc.,  
decizia nr. 1838/R din 21 aprilie 2010 

Prin sentin�a civil� nr. 1177/28.09.2009, Tribunalul C�l�ra�i, Sec�ia 
civil�, a respins ca neîntemeiat� cererea formulat� de reclamantul 
M.C., în contradictoriu cu pârâta Casa Jude�ean� de Pensii C�l�ra�i.  

În considerente s-a re�inut c� reclamantul a solicitat obligarea pârâ-
tei la recalcularea drepturilor sale de pensie, prin utilizarea unui stagiu 
complet de cotizare de 20 de ani.  

Potrivit deciziei de pensionare nr. 120574/18.06.2002, la data pen-
sion�rii – 01.04.2002 – reclamantul a avut o vechime în grupa I de 
munc� de 27 de ani, 7 luni �i 20 de zile, considerent pentru care, în apli-



Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 2 

carea dispozi�iilor art. 42 din Legea nr. 19/2000, coroborate cu cele ale 
Anexei nr. 4 din aceea�i lege, a beneficiat de reducerea vârstei stan-
dard de pensionare. 

În ceea ce prive�te stagiul de complet de cotizare [art. 41 alin. (4)], 
acesta este de 30 de ani pentru femei �i 35 de ani pentru b�rba�i, iar 
atingerea acestui stagiu se va realiza în termen de 13 ani de la intrarea 
în vigoare a Legii nr. 19/2000, conform e�alon�rii prev�zute în Anexa 
nr. 3, iar, în cazul reclamantului, 30 de ani �i o lun�. 

Dispozi�iile H.G. nr. 1550/2005 invocate de reclamant sunt apli-
cabile doar opera�iunilor de evaluare în vederea recalcul�rii pensiilor 
stabilite potrivit legisla�iilor anterioare datei de 01.04.2001, �i nicide-
cum pentru calcularea pensiilor stabilite dup� aceast� dat�, când a 
intrat în vigoare Legea nr. 19/2000. 

Rezultând, deci, c� drepturile de pensie ale reclamantului au fost 
stabilite cu respectarea dispozi�iilor Legii nr. 19/2000, instan�a a 
constatat c� ac�iunea este neîntemeiat�. 

Împotriva sus-men�ionatei hot�râri, în termen legal a declarat 
recurs M.C., criticând solu�ia pentru nelegalitate �i netemeinicie. 

Recurentul a considerat c� sentin�a instan�ei de fond este nelegal� 
�i netemeinic�, fiind rezultatul gre�itei aplic�ri a dispozi�iilor Legii  
nr. 19/2009. 

Recurentul a lucrat sub imperiul Legii nr. 3/1977, în grupa I de 
munc�, timp de 27 de ani, 7 luni �i 20 de zile, grup� care, conform 
H.G. nr. 1550/2004, este considerat� grup� de munc� în condi�ii grele, 
dar Casa Jude�ean� de Pensii nu a �inut cont de acest lucru la stabilirea 
drepturilor sale de pensie. 

Legea nr. 19/2000 statueaz� în art. 19 �i art. 20 dou� categorii de 
munc�, care sunt tratate diferit fa�� de condi�iile normale, condi�ii 
deosebite de munc� �i condi�ii speciale de munc�, acestea având un 
tratament juridic egal, conform art. 20 cu referire la Anexa nr. 2 din 
Legea nr. 19/2000. 

Având în vedere timpul de munc� desf��urat în grupa I de munc�, 
de peste 27 de ani, prin urmare, în condi�ii deosebite, trebuia s� i se apli-
ce dispozi�iile din Anexa nr. 4 la Legea nr. 19/2000, stagiul complet de 
cotizare al contestatorului fiind de 20 de ani. 

Este nelegal, eronat �i discriminatoriu ca la determinarea dreptu-
rilor de pensie ale recurentului s� se utilizeze un stagiu complet de 
cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani, doar pentru faptul c� recuren-
tul a avut ne�ansa de a ie�i la pensie dup� data de 01.04.2001, dar 
îndeplinind acelea�i criterii ca �i cei pensiona�i înainte de aceast� dat�. 
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Acest fapt contravine dispozi�iilor art. 16 alin. (1) din Constitu�ia 
României, care prevede c� cet��enii sunt egali în fa�a legii, a autori-
t��ilor publice, f�r� privilegii �i f�r� discrimin�ri.  

De altfel, �i Legea nr. 19/2000 men�ioneaz� la art. 2, ca principiu 
de baz�, principiul egalit��ii, care asigur� tuturor participan�ilor la sis-
temul public, contribuabili �i beneficiari, un tratament nediscrimina-
toriu în ceea ce prive�te drepturile �i obliga�iile prev�zute de lege. 

Analizând actele �i lucr�rile dosarului din perspectiva criticilor 
formulate, dar �i a dispozi�iilor art. 3041 C. proc. civ., Curtea a re�inut 
urm�toarele: 

Stagiul complet de cotizare care se utilizeaz� la determinarea 
punctajului mediu anual este vechimea în munc� prev�zut� de Legea 
nr. 3/1977, pentru cei pensiona�i în temeiul acestui act normativ, în 
acest sens fiind dispozi�iile art. 4 din H.G. nr. 1550/2004. 

Pentru cei ale c�ror drepturi de pensie s-au n�scut în baza Legii  
nr. 19/2000, adic� dup� data de 01.04.2001, stagiul complet de coti-
zare este cel prev�zut de acest act normativ. 

Recurentul-reclamant s-a pensionat în temeiul Legii nr. 19/2000, la 
data de 18.06.2002, astfel c� în cazul s�u stagiul complet de cotizare 
este de 30 de ani �i o lun�, conform graficului de e�alonare prev�zut în 
Anexa nr. 3 a legii. 

Curtea a înl�turat sus�inerile recurentului-reclamant, conform c�rora 
ar avea dreptul la utilizarea unui stagiu complet de cotizare derogator, 
pentru activitatea desf��urat� în grupa I de munc�, întrucât Anexa nr. 4 
a Legii nr. 19/2000 nu prevede reducerea stagiului complet de cotizare, 
ci numai reducerea vârstei de pensionare pentru activitatea desf��urat� 
în condi�ii speciale de munc�.  

Curtea nu a contestat c� recurentul a desf��urat activit��i încadrate 
în grupa I de munc�, aceast� men�iune reg�sindu-se �i în decizia ini-
�ial� de stabilire a pensiei, ci a învederat doar faptul c� aceast� înca-
drare este lipsit� de relevan�� pentru stabilirea stagiului complet de 
cotizare aplicabil celor pensiona�i dup� 01.04.2001. 

În consecin��, constatând c� hot�rârea primei instan�e este legal� �i 
temeinic�, pronun�at� cu interpretarea corect� a dispozi�iilor legale, 
raportat la dovezile aflate la dosar, nefiind incident vreunul din moti-
vele de modificare prev�zute de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Curtea a 
respins recursul declarat, ca nefondat. (M.P.) 
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�������� Verificarea îndeplinirii condiţiilor în vederea stabilirii 
pensiei pentru limită de vârstă  

Legea nr. 19/2000, art. 41 alin. (1) şi (3), 
Anexa nr. 3 

Data cererii de pensionare reprezintă un aspect lăsat la libera 
alegere a persoanei interesate. 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de pensionare se face, însă, 
numai prin raportare la dispoziţiile cuprinse în Anexa nr. 3 a Legii 
nr. 19/2000. Astfel, în măsura în care o anexă a unui act admi-
nistrativ, precum Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale 
nr. 340/2001, derogă de la dispoziţiile legale sau chiar le modifică, 
o astfel de împrejurare nu poate fi folosită pentru refuzul aplicării 
unor prevederi cuprinse într-o lege. 

C.A. Bucureşti, s. a VII-a civ., confl. mun. şi asig. soc., 
 decizia nr. 130/R din 12 ianuarie 2010 

Prin sentin�a civil� nr. 5143 din data de 12.06.2009, Tribunalul 
Bucure�ti, Sec�ia a VIII-a conflicte de munc� �i asigur�ri sociale, a 
admis în parte ac�iunea modificat�, formulat� de reclamantul C.M., în 
contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucure�ti 
(C.P.M.B.) �i, în consecin��, a anulat decizia nr. 217973/23.10.2008, 
emis� de pârât�. 

Totodat�, a obligat pârâta s� emit� reclamantului o nou� decizie de 
pensie pentru limit� de vârst�, cu luarea în calcul a stagiului complet 
de cotizare de 31 de ani �i 10 luni, precum �i la plata diferen�elor de 
pensie rezultate, începând cu data de 01.09.2008. 

Pentru a pronun�a aceast� hot�râre judec�toreasc�, prima instan�� a 
re�inut c�, prin decizia nr. 217973/23.10.2008, pârâta a men�ionat c� a 
admis cererea reclamantului din data de 21.11.2007, de trecere de la 
pensia de invaliditate la pensia pentru limit� de vârst�, precum �i c� 
pensia pentru limit� de vârst� se stabile�te începând cu data de 
01.09.2008, luându-se în considerare vârsta standard de pensionare de 
65 de ani, ce a fost redus� cu 7 ani, în temeiul dispozi�iilor art. 42 din 
Legea nr. 19/2000, datorit� stagiului realizat în condi�ii deosebite, 
respectiv 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile de activitate desf��urat� în 
grupa a II-a de munc�. 

A mai re�inut c� în decizie se men�ioneaz� c� reclamantul este 
n�scut la data de 20.08.1950, astfel c� acesta avea, la data înscrierii la 
pensie pentru limit� de vârst�, vârsta de 58 de ani, precum �i c� aces-
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tuia i se aplic� o reducere a vârstei standard de 7 ani, datorit� con-
di�iilor deosebite de munc�.  

Prima instan�� a avut în vedere �i aspectul c� reclamantul a realizat 
un stagiu de cotizare efectiv de 44 de ani, 1 lun� �i 14 zile, dar c� se ia 
în calculul pensiei pentru limit� de vârst� un stagiu complet de coti-
zare de 35 de ani. 

A observat c� pensia de la care a trecut reclamantul la pensia pen-
tru limit� de vârst�, respectiv pensia de invaliditate, a fost stabilit� 
prin decizia nr. 217973/06.07.2005, ca urmare a unei cereri a recla-
mantului formulat� la data de 03.03.2008, precum �i c� în decizia  
nr. 217973/06.07.2005 se prevede c� vârsta standard de pensionare a 
reclamantului, care era n�scut la data de 28.08.1950, este de 65 de ani, 
potrivit art. 41 din Legea nr. 19/2000, în decizie men�ionându-se 
perioada lucrat� în grupa a II-a de c�tre reclamant, de 31 de ani, 2 luni 
�i 28 de zile. 

A constatat c� vârsta standard de pensionare de 65 de ani stabilit� 
prin decizia definitiv� nr. 217873/06.07.2005 se împline�te de recla-
mant (ce este n�scut la data de 20.08.1950), la data de 20.08.2015, 
îns� la stabilirea pensiei pentru limit� de vârst�, reclamantul benefi-
ciaz�, spre deosebire de alt� categorie de pensie, �i de reducerea pre-
v�zut� de dispozi�iile art. 42 din Legea nr. 19/2000. 

Prima instan�� a avut în vedere c� din Anexa nr. 3 a Legii  
nr. 19/2000 reiese c�, fa�� de vârsta standard de pensionare de 65 de 
ani, redus� cu 7 ani (la 58 de ani), la data de 20.08.2008 reclamantul a 
împlinit vârsta standard redus�, ce corespunde stagiului complet de 
cotizare de 31 de ani �i 10 luni, iar nu stagiului complet de cotizare de 
35 de ani, cum a luat în considerare în mod nelegal pârâta, prin decizia 
nr. 217973/23.10.2008. 

Împotriva sus-men�ionatei sentin�e, au declarat recurs, motivat în 
termenul legal, atât reclamantul C.M., cât �i pârâta Casa de Pensii a 
Municipiului Bucure�ti, criticând-o pentru nelegalitate �i netemeinicie. 

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul-reclamant C.M. a 
ar�tat c� ac�iunea precizatoare �i modificatoare din data de 01.06.2009 
se referea strict la indicarea erorii, deoarece, pe parcursul procesului, 
Casa de Pensii i-a comunicat o decizie, �i un buletin de calcul, ca 
r�spuns la cererea ini�ial� formulat� în proces, îns� cu acelea�i date 
eronate, ca �i cele din decizia emis� ini�ial, la data de 23.10.2008. 
Recurentul-reclamant a mai ar�tat c�, prin cererea ini�ial� �i prin 
concluziile scrise depuse la data de 10.06.2009, a cerut ad�ugarea la 
punctajul mediu realizat �i a punctajului pentru perioada de cei  
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31 de ani �i 2 luni lucrat� în grupa a II-a de munc�, respectiv 0,25 
puncte corespunz�tor fiec�rui an �i 0,02083 puncte pentru fiecare lun� 
lucrat�, îns� instan�a nu a decis �i asupra acestui punctaj, omi�ându-l 
din sentin�a civil� nr. 5143/12.06.2006. 

Prin recursul formulat, recurenta-pârât� Casa de Pensii a Muni-
cipiului Bucure�ti (C.P.M.B.) a ar�tat c� sentin�a instan�ei de fond este 
criticabil� sub aspectul analiz�rii probelor administrate �i al aplic�rii 
gre�ite a prevederilor. 

Astfel, recurenta-pârât� a solicitat instan�ei de recurs s� constate c� 
recurentul-reclamant beneficiaz� de pensie în sistemul public, în baza 
deciziei nr. 217973 din data de 23.10.2008, privind acordarea pensiei 
pentru limit� de vârst�, în temeiul dispozi�iilor Legii nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin care i s-au recalculat 
drepturile de pensie prin trecerea acestuia de la pensia de invaliditate, 
la pensie pentru limit� de vârst� �i munca depus�. 

A mai ar�tat c�, din analizarea înscrisurilor oficiale existente la 
dosarul de pensionare, rezult� c� au fost constatate, stabilite �i acor-
date urm�toarele: 

Recurentul-reclamant C.M., fiind n�scut la data de 20.08.1950, la 
data solicit�rii stabilirii drepturilor de pensie pentru limit� de vârst�, 
avea vârsta de 58 de ani �i un stagiu de cotizare realizat de 44 de ani, 
1 lun� �i 14 zile în sectorul de stat, din care: 31 de ani, 2 luni �i 28 de 
zile, în grupa a II-a de munc�, anterior datei de 01.04.2001; 3 ani,  
7 luni �i 6 zile, în condi�ii normale de munc�; 1 an, 4 luni �i 10 zile, 
stagiu asimilat, conform art. 38 alin. (1) lit. c), aferent perioadei de 
stagiu militar; 2 luni, stagiu asimilat, aferent perioadelor de incapaci-
tate temporar� de munc�; 7 ani �i 9 luni, stagiu aferent grupei supe-
rioare de munc�. 

A sus�inut c� vârsta standard de pensionare, în cazul contestato-
rului, în conformitate cu dispozi�iile art. 41 alin. (2) din Legea  
nr. 19/2000, este de 65 de ani. 

Referitor la obligarea sa de a recalcula drepturile de pensie cu utili-
zarea la determinarea punctajului mediu anual a unui stagiu de coti-
zare de 31 de ani �i 10 luni, stagiul utilizat la determinarea punctajului 
mediu anual pentru persoanele care îndeplinesc condi�iile de acordare 
a pensiei pentru limit� de vârst�, la data la care reclamatul-intimat a 
solicitat acordarea pensiei pentru limit� de vârst�, cu reducerea con-
ferit� de stagiul realizat în grup� superioar� de munc�, C.P.M.B. a 
ar�tat c� se impun urm�toarele preciz�ri: 
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Potrivit dispozi�iilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000: „Pensia 
pentru limit� de vârst� se acord� asigura�ilor care îndeplinesc, cumu-
lativ, la data pension�rii, condi�iile privind vârsta standard de pen-
sionare �i stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”. 

Conform dispozi�iilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: „Vârsta standard de pensionare 
este de 60 de ani pentru femei �i 65 de ani pentru b�rba�i. Atingerea 
vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la 
data intr�rii în vigoare a prezentei legi, prin cre�terea vârstelor de pen-
sionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei �i de la 62 de ani 
pentru b�rba�i, conform e�alon�rii prev�zute în anexa nr. 3”. 

Recurenta-pârât� a apreciat c� este vorba de o grav� eroare în ceea 
ce prive�te interpretarea actelor normative invocate – Legea nr. 19/2000 
�i Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001. 

Astfel, recurenta-pârât� a ar�tat c� nu exist� diferen�e între cele 
dou� anexe (Anexa nr. 3 la lege �i Anexa nr. 9 la ordin), în sensul c�, 
potrivit unei anexe, un asigurat poate dobândi mai devreme dreptul la 
pensie sau, mai mult, c� poate beneficia de reducerea stagiului 
complet de cotizare. 

Anexa nr. 3 stabile�te vârstele standard de pensionare �i stagiile 
minime �i complete de cotizare pentru femei �i b�rba�i, pe ani �i pe 
luni, pe perioada aprilie 2001 – martie 2015. 

Anexa nr. 9 la Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001 se refer� la e�alona-
rea vârstelor standard de pensionare �i a stagiilor minime �i complete 
de cotizare în func�ie de data na�terii, e�alonare prev�zut� de art. 41 
alin. (2) din Legea nr. 19/2000. Potrivit acestei anexe, e�alonarea 
vizeaz� b�rba�ii n�scu�i în perioada ianuarie 1939 �i decembrie 1949, 
inclusiv. Prin urmare, b�rba�ii n�scu�i dup� data de 01.01.1950 se pot 
pensiona la vârsta de 65 ani, având nevoie de un stagiu minim de 
cotizare de 15 ani �i de un stagiu complet de 35 de ani. 

A sus�inut c�, mai mult, este evident c� la adoptarea Legii  
nr. 19/2000, legiuitorul a urm�rit, printre altele, cre�terea vârstei de 
pensionare, în raport cu legisla�ia aplicabil� pân� la acel moment, îns�, 
pentru ca impactul psihologic s� nu fie foarte mare, s-a adoptat solu�ia 
e�alon�rii vârstelor standard de pensionare, cu derog�rile prev�zute de 
art. 42 pentru stagiile realizate în grupa a II-a de munc� �i de art. 1671, 
pentru stagiile realizate în grupa I de munc�. 

Recurenta-pârât� a apreciat c� tocmai ca urmare a interpret�rii 
eronate a celor dou� anexe – interpretare la care instan�a de fond a 
contribuit din plin –, s-a ajuns ca Legea nr. 19/2000 s� fie desfiin�at�, 
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astfel încât drepturile de pensie nu mai sunt stabilite de casele terito-
riale de pensie, ci direct de c�tre completele de judecat�. 

De asemenea, recurenta-pârât� a solicitat instan�ei de recurs s� 
constate c� Legea nr. 19/2000 permite reducerea din vârsta standard a 
anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru 
limit� de vârst�, în condi�iile realiz�rii stagiului complet de cotizare 
corespunz�tor anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului, numai 
în situa�ia în care se dovede�te un stagiu de cotizare realizat în grupa I 
de munc�, potrivit dispozi�iilor art. 1671 alin. (4). 

A ar�tat c� recurentul-reclamant a dovedit un stagiu de cotizare în 
grupa a II-a de munc�, ci nu în grupa I de munc�, precum �i c�, întru-
cât acesta este n�scut la data de 20.08.1950, nu beneficiaz� de e�alo-
narea reglementat� de art. 41 alin. (2)-(4) din Legea nr. 19/2000, 
Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 �i Anexa nr. 9 la Ordinul M.M.S.S. 
nr. 340/2001. 

A sus�inut c� art. 42 din Legea nr. 19/2000 permite reducerea 
vârstei standard de pensionare pentru asigura�ii care au realizat stagiul 
complet de cotizare �i �i-au desf��urat activitatea, total sau par�ial, în 
condi�ii deosebite. 

Prin urmare, a ar�tat c�, pentru a putea face aplicarea art. 42, este 
imperios necesar s� se determine vârsta standard a recurentului-recla-
mant �i stagiul complet de cotizare corespunz�tor. 

Consider� c�, în spe��, recurentul-reclamant beneficiaz� de redu-
cerea vârstei standard cu 7 ani, prin aplicarea art. 42 alin. (1) din 
Legea nr. 19/2000, ca urmare a faptului c� acesta a dovedit un stagiu 
de cotizare de 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile realizat în grupa a II-a de 
munc�: - 65 de ani, 0 luni; - 7 ani, 0 luni; - 58 de ani, 0 luni. 

Recurenta-pârât� C.P.M.B. a apreciat, a�adar, c� reclamantul poate 
beneficia de pensie pentru limit� de vârst� la împlinirea vârstei de 58 
ani, cu reducerea vârstei, aferent� grupei superioare de munc�, ceea ce 
s-a �i întâmplat prin emiterea deciziei nr. 217973 din data de 
23.10.2008, prin care s-a acordat acestuia pensie pentru limit� de 
vârst�, cu reducerea vârstei standard de pensionare. 

Privitor la utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui 
stagiu complet de cotizare de 31 de ani �i 10 luni, recurenta-pârât� a 
solicitat instan�ei s� constate grava eroare pe care a f�cut-o instan�a de 
fond în interpretarea dispozi�iilor Legii nr. 19/2000, coroborate cu 
dispozi�iile Ordinului nr. 340/2001. 

Astfel, a sus�inut c�, a�a cum a ar�tat anterior, doar în situa�ia în 
care reclamantul-intimat dovedea un stagiu realizat în grupa I de munc� 
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era permis� reducerea din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în 
care se deschide dreptul de pensie pentru limit� de vârst�, în condi�iile 
realiz�rii stagiului complet de cotizare corespunz�tor anului, respectiv 
lunii de deschidere a dreptului. 

Analizând actele �i lucr�rile dosarului, prin prisma criticilor 
formulate de p�r�i prin cererile de recurs, precum �i din oficiu, sub 
toate aspectele, potrivit dispozi�iilor art. 3041 C. proc. civ., Curtea a 
re�inut urm�toarele: 

Întrucât recurentul-reclamant C.M. nu a indicat temeiurile juridice 
ale cererii sale de recurs, Curtea, f�când aplicarea dispozi�iilor art. 306 
alin. (3) C. proc. civ., a apreciat c� dezvoltarea motivelor de fapt 
formulate face posibil� încadrarea acestora în dispozi�iile art. 304  
pct. 8 �i 9 C. proc. civ., astfel c� a analizat recursul prin prisma acestor 
temeiuri de drept. 

În ceea ce prive�te recursurile declarate de p�r�ile din dosar, Curtea 
a re�inut c� acestea sunt nefondate, astfel c�, în temeiul dispozi�iilor 
art. 312 alin. (1) C. proc. civ., au fost respinse ca atare, din urm�-
toarele considerente: 

Prin ac�iunea cu care a învestit instan�a de fond, recurentul-reclamant 
a solicitat s� se constate c� pârâta a stabilit, în mod gre�it, c� vârsta 
standard de pensionare este, în cazul s�u, vârsta de 58 de ani, f�r� a 
lua în considerare c� a desf��urat activitate în grupa a II-a de munc� 
vreme de 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile, fapt care îl îndrept��e�te la 
reducerea vârstei de pensionare cu 7 ani �i 9 luni, rezultând, deci, 
vârsta de 57 de ani �i 3 luni, vârst� pe care o împlinise la data for-
mul�rii cererii de pensionare. 

Curtea a constatat c�, potrivit dispozi�iilor art. 41 alin. (2) din 
Legea nr. 19/2000, vârsta standard de pensionare de 60 de ani pentru 
femei �i de 65 de ani pentru b�rba�i urmeaz� a se atinge �i aplica doar 
în luna decembrie 2014 (a�a cum sus�ine �i recurentul-reclamant), 
pân� la acel moment urmând a cre�te progresiv vârsta de pensionare, 
începând cu vârsta de 57 de ani la femei �i 62 de ani la b�rba�i, 
conform e�alon�rii prev�zute în Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000. 

Prin urmare, raportat la con�inutul clar al prevederii mai sus-citate, 
rezult�, cu eviden��, c� vârsta standard de 60 de ani pentru femei, 
respectiv 65 de ani pentru b�rba�i, va fi incident� doar începând cu 
luna decembrie 2014. Nicio alt� dispozi�ie cuprins� într-un act norma-
tiv sau administrativ cu for�� juridic� inferioar� nu poate modifica sau 
interpreta textul art. 41 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cât� vreme 
acesta din urm� este foarte clar. Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000 enu-
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mer� vârstele la care persoanele interesate pot solicita pensionarea, iar 
intervalele de timp ce constituie prima coloan� a tabelului arat� 
perioada în care este valabil� fiecare vârst� de pensionare cuprins� în 
tabelele Anexei nr. 3. 

Interpretarea instan�ei de fond cu privire la dispozi�iile art. 41 
alin. (1) �i alin. (3) �i la Anexa nr. 3 este, a�adar, corect�, pentru c� 
Anexa 3 nu „vorbe�te despre e�alonarea vârstei de pensionare”, ci 
arat� doar vârstele la care, în intervalul de timp 2001-2014, persoanele 
pot cere pensionarea.  

Cât prive�te faptul c� aceea�i anex� nu s-ar referi la data depunerii 
cererii de pensionare, aceasta este o chestiune pe care nimeni nu a 
contestat-o, îns� este de subliniat faptul c� data cererii de pensionare 
reprezint� un aspect l�sat la libera alegere a persoanei interesate, care 
poate oricând solicita pensionarea, nefiind necesar ca legea (respectiv 
Legea nr. 19/2000) s� con�in� men�iuni speciale în acest sens. Ca 
urmare, data cererii de pensionare nu poate fi stabilit� de lege �i ea nu 
se confund� cu verificarea îndeplinirii condi�iilor pentru ca respectiva 
solicitare s� fie aprobat�. 

Verificarea îndeplinirii condi�iilor de pensionare se face, îns�, 
numai prin raportare la dispozi�iile cuprinse în Anexa nr. 3 a Legii 
nr. 19/2000. Astfel, în m�sura în care o anex� a unui act administrativ, 
cum Ordinul nr. 340/2001, derog� de la dispozi�iile legale sau chiar le 
modific�, o astfel de împrejurare nu poate fi folosit� pentru refuzul 
aplic�rii unor prevederi cuprinse într-o lege. 

De altfel, a�a cum a observat recurentul-reclamant, Anexa nr. 9 a 
Ordinului nr. 340/2001 nu se suprapune peste dispozi�iile Anexei nr. 3 
a Legii nr. 19/2000 decât în ceea ce îi prive�te pe cei care solicit� 
pensionarea pentru activitatea desf��urat� în condi�ii normale de 
munc� (grupa a III-a de munc� – grupa obi�nuit�).  

Mai mult decât atât, Anexa nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001, al c�rui 
scop a fost implementarea unui program informatic având la baz� data 
na�terii persoanelor ce solicit� pensionarea, se opre�te în privin�a datei 
na�terii în cazul femeilor la luna decembrie 1954, iar pentru b�rba�i în 
martie 1950, f�r� ca vreo prevedere a respectivului ordin s� dispun� în 
mod clar c� pentru persoanele n�scute ulterior acestei date se aplic�, în 
mod automat, vârsta standard prev�zut� de lege a fi atins� abia în 
decembrie 2014.  

Ca urmare, chiar �i în ipoteza în care Ordinul nr. 340/2001,  
sus-men�ionat, ar cuprinde o asemenea men�iune, ea nu ar putea fi 
luat� în considerare, pentru c� în acest fel s-ar ajunge în situa�ia, inac-
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ceptabil� din punct de vedere juridic, în care un act administrativ, 
respectiv un ordin, s� modifice o lege. 

Problema pe care o creeaz� Anexa nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 
este legat� de faptul c�, pentru ra�iuni de ordin informatic ce ar trebui 
s� vin� în sprijinul caselor teritoriale de pensii �i a pensionarilor, 
acesta stabile�te o alt� modalitate de raportare la vârsta standard de 
pensionare, pentru intervalul de timp de pân� în luna decembrie 2014, 
comparativ cu Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000. 

Aceast� diferen�� î�i g�se�te singura ra�iune doar în ipoteza în care 
se solicit� pensionarea pentru condi�ii normale de munc�, situa�ie în 
care anul na�terii poate servi ca element de luat în calcul la stabilirea 
vârstei la care se na�te dreptul de a cere pensionarea. Fire�te, men�iu-
nile cuprinse în Anexa nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 trebuie aplicate 
doar persoanelor a c�ror dat� de na�tere se reg�se�te în coloanele 
tabelelor, iar nu persoanelor c�rora, fiind n�scute dup� luna martie 
1950, cum este cazul reclamantului-recurent sau ulterior lunii decem-
brie 1954, pentru asigura�ii de sex feminin, nu li se pot aplica respec-
tivele calcule. Rezolvarea pe care a g�sit-o intimata, în cazul cererilor 
de pensionare formulate de femeile n�scute dup� luna decembrie 1954 
�i de b�rba�ii n�scu�i ulterior lunii martie 1950, este nelegal�, pentru 
c� raporteaz� vârsta standard de pensionare la cea prev�zut� de lege a 
fi atins� abia în decembrie 2014. 

O asemenea interpretare a dispozi�iilor legale ignor� realitatea 
definit� de Legea nr. 19/2000, �i anume faptul c� pân� în luna 
decembrie 2014 a fost stabilit� o perioad� de tranzi�ie în care, pentru 
intervale de timp clar specificate în Anexa nr. 3 a legii, vârstele stan-
dard de pensionare sunt mai mici de 65, respectiv 60 de ani. A aplica 
vârsta standard de pensionare �i stagiul de cotizare incident pentru 
luna decembrie 2014 unei cereri de pensionare formulate de recu-
rentul-reclamant la data de 29.08.2009, dat� la care vârsta standard de 
pensionare pentru b�rba�i era de 63 de ani �i 5 luni, iar stagiul complet 
de cotizare de 31 de ani �i 10 luni, înseamn� a oferi o interpretare 
ilogic� a dispozi�iilor legale cuprinse în Legea nr. 19/2000, nic�ieri în 
cuprinsul acestei legi nef�cându-se vorbire despre calcularea vârstei 
standard de pensionare prin raportare la data na�terii solicitantului. 

Aceast� modalitate de calcul este nelegal�, nefiind prev�zut� de 
lege, chiar dac�, din ra�iuni ce scap� Cur�ii, ea este larg utilizat� de 
casele teritoriale de pensii. 

Dimpotriv�, coroborând dispozi�iile art. 41 alin. (1) �i alin. (3) din 
Legea nr. 19/2000 cu men�iunile Anexei nr. 3 ale aceluia�i act norma-
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tiv, rezult�, f�r� echivoc, vârsta standard de pensionare la care inti-
mata trebuia s� aib� în vedere c�, în cazul recurentului-reclamant, i se 
aplic� o reducere a vârstei de pensionare de 7 ani �i 9 luni, datorit� 
stagiului de cotizare realizat în condi�ii deosebite de munc� – grupa  
a II-a de munc� – de 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile. 

Curtea a constatat c� din Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, rezult� 
c� vârstei standard reduse de pensionare, respectiv vârstei de 57 de ani �i 3 
luni (pe care recurentul-reclamant a împlinit-o la data de 21.11.2007), îi 
corespunde stagiul complet de cotizare de 31 de ani �i 4 luni, ci nu 
stagiul de 35 de ani, a�a cum, eronat, a luat în calcul intimata-pârât�, 
prin decizia de pensie nr. 217973 din 23.10.2008, care a fost anulat� 
de c�tre prima instan��, prin sentin�a atacat�. Aceasta, întrucât recu-
rentul-reclamant a solicitat pensionarea în luna noiembrie 2007, iar nu 
în luna decembrie 2014. 

A�a cum justificat a re�inut prima instan��, din aceast� vârst�, în 
conformitate cu dispozi�iile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, 
recurenta-pârât� trebuia s� deduc� beneficiul grupei de munc� în care 
�i-a desf��urat activitatea recurentul-contestator, respectiv grupa a II-a 
de munc�, pentru o perioad� de 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile, rezul-
tând c�, pentru acest interval de timp, recurentul-contestator beneficia 
de o reducere a vârstei standard de pensionare, în vigoare la momentul 
la care a solicitat pensionarea, de minim 7 ani �i 9 luni.  

A�adar, eroarea Casei de Pensii a Municipiului Bucure�ti a 
constat în aplicarea prevederilor Anexei nr. 9 din Ordinul M.M.S.S. 
nr. 340/2001, ce a avut drept consecin�� efectuarea unei deduc�ii 
(reduceri) nelegale din vârsta de pensionare. Dac� acest calcul corect 
ar fi fost realizat, ar fi rezultat f�r� dubiu c�, la vârsta de 57 de ani �i  
3 luni (când a formulat cererea de pensionare), recurentul-reclamant 
avea dreptul s� solicite acordarea pensiei pentru limit� de vârst� �i 
munca depus�. Or, a constatat Curtea, chiar �i deducerea a 7 ani �i  
9 luni din vârsta de 65 de ani conduce la vârsta standard de pensionare 
de 57 de ani �i 3 luni, în cazul recurentului-reclamant. 

Recurentul-reclamant este n�scut la data de 20.08.1950, iar la 
data la care a formulat cererea de pensionare acesta împlinise vârsta 
de 57 de ani, 3 luni �i o zi (data înregistr�rii cererii de pensionare fiind 
21.11.2007), astfel c� este respectat� condi�ia privind vârsta standard de 
pensionare prev�zut� în Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, astfel c� este 
respectat� atât condi�ia privind vârsta standard de pensionare, prev�-
zut� în Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, cât �i condi�ia îndeplinirii 
stagiului de cotizare complet, în condi�iile în care recurentul-contes-
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tator a realizat un stagiu de cotizare efectiv de 44 de ani �i 1 lun� �i 
14 zile, din care 31 de ani, 2 luni �i 28 de zile în grupa a II-a de munc�. 

Ca urmare, nu subzist� niciun motiv legal pentru care recurenta-
pârât� s� fi avut vreun temei de a refuza s� ia în calcul, în decizia de 
pensionare nr. 217973/23.10.2008, prin care s-au stabilit drepturi de 
pensie în cuantum de 738 lei, vârsta standard de pensionare de 57 de 
ani �i 3 luni �i stagiul complet de cotizare de 31 de ani �i 10 luni, a�a 
cum s-a solicitat de c�tre recurentul-reclamant prin ac�iunea cu care a 
învestit instan�a de fond. 

Concluzionând, Curtea a subliniat c� nu se poate rezolva situa�ia 
personal� a unui solicitant de pensie pe baza unor deduc�ii pentru care 
nu subzist� un temei legal expres în Legea nr. 19/2000, respectiv prin 
aplicarea eronat� a vârstei �i a stagiului complet de cotizare, stabilit de 
lege pentru luna decembrie 2014, în privin�a cererilor formulate în anii 
anteriori, ani în care vârsta standard de pensionare �i stagiul complet de 
cotizare sunt prev�zute cu claritate în Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, 
nefiind loc pentru nicio alt� interpretare întemeiat� pe acte admi-
nistrative, al c�ror unic scop ar trebui s� fie înlesnirea aplic�rii legii, 
nicidecum modificarea acesteia. 

Pentru toate considerentele expuse mai sus, Curtea a apreciat c� 
sunt nefondate criticile formulate de ambii recuren�i, motiv pentru 
care le-a înl�turat ca atare �i a men�inut hot�rârea fondului, ca fiind 
legal� �i temeinic�. A�adar, pentru motivele expuse anterior, nu se 
sus�in nici afirma�iile recurentului-reclamant, în sensul c� prima 
instan�� nu ar fi luat în considerare activitatea pe care acesta a desf�-
�urat-o în grupa a II-a de munc� (stagiul realizat în condi�ii deosebite), 
întrucât, a�a cum s-a ar�tat, tribunalul a avut în vedere perioada de  
31 de ani, 2 luni �i 28 de zile lucrat� de acesta în grupa a II-a de 
munc�. (D.C.) 

�������� Pensia pentru limită de vârstă. Valorificarea vechimii 
în serviciu din sistemul militar 

Legea nr. 19/2000, art. 194 alin. (2) 

Vechimea în serviciu din sistemul militar se foloseşte în siste-
mul public de pensii doar în vederea deschiderii dreptului la pensie, 
iar nu şi pentru majorarea punctajelor anuale, calculate în funcţie 
de venituri. 

C.A. Bucureşti, s. a VII-a civ., confl. mun. şi asig. soc.,  
decizia nr. 395/R din 26 ianuarie 2010 
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Prin sentin�a civil� nr. 5791 din data de 01.07.2009, Tribunalul 
Bucure�ti, Sec�ia a VIII-a conflicte de munc� �i asigur�ri sociale, a 
respins ac�iunea restrâns�, formulat� de reclamantul U.G., în contra-
dictoriu cu pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucure�ti, privind 
anularea deciziei nr. 18730/14.04.2003, pentru obligarea pârâtei s� 
emit� reclamantului o nou� decizie de acordare a pensiei de invali-
ditate, prin care s� ia în considerare �i veniturile atestate de adeverin�a 
nr. 2/80554/20.06.2003 emis� de M.Ap.N.-U.M. 02453 Bucure�ti �i 
un stagiu asimilat de trei ani facultate �i s� împart� punctajul total 
ob�inut, la stagiul de cotizare realizat de reclamant în activitatea 
civil�, pentru obligarea pârâtei s�-i acorde reclamantului pensie de 
invaliditate recalculat� pe baza adresei eliberate de SC R. SA, sub  
nr. 002685/21.10.2004, �i a unor sporuri pentru condi�ii speciale, 
precum �i s�-i pl�teasc� desp�gubiri pentru perioada 01.02.2003 – 
01.10.2003, corespunz�toare drepturilor de pensie stabilite de M.Ap.N., 
prin decizia nr. 0104894/15.10.2003, �i pentru obligarea pârâtei la 
cheltuieli de judecat�, ca neîntemeiat�. 

Pentru a pronun�a aceast� hot�râre judec�toreasc�, prima instan�� a 
re�inut c� ac�iunea reclamantului, restrâns�, privind anularea deciziei 
pensiei de invaliditate nr. 187301/14.04.2003 �i obligarea pârâtei Casa 
de Pensii a Municipiului Bucure�ti la recalcularea acestei pensii, cu 
consecin�a achit�rii diferen�elor ce ar rezulta din recalculare din 
01.02.2003 pân� în prezent, cu dobând� legal� �i penalit��i de întârziere 
�i obligarea pârâtei la plata de desp�gubiri corespunz�toare drepturilor 
de pensie stabilite de M.Ap.N. prin decizia nr. 0104894/15.10.2003, 
pentru perioada 01.02.2003 – 01.10.2003, este neîntemeiat�, în conse-
cin��, pârâta nedatorându-i cheltuieli de judecat�, iar cererile comple-
tatoare, prin care reclamantul a solicitat recalcularea pensiei militare 
de invaliditate de c�tre M.Ap.N. �i obligarea acestuia �i a pârâtei Casa 
de Pensii a Municipiului Bucure�ti la emiterea unor decizii de stabilire 
a altor categorii de pensii decât pensia de invaliditate, formulate în 
cadrul cererii scrise din 27.05.2009, pct. 3, prin cererea scris� din 
28.05.2009 �i prin cererea scris� depus� în �edin�a din 24.06.2009, 
dup� restrângerea ac�iunii din dosarul de fa��, conform men�iunilor 
reclamantului din �edin�a public� din data de 27.05.2009, nu se afl� în 
stare de judecat�, urmând, în consecin��, ca judecata lor s� fie disjuns� 
conform art. 165 C. proc. civ. 

Se observ� c�, prin decizia nr. 187301/14.04.2003, pârâta Casa de 
Pensii a Municipiului Bucure�ti a stabilit reclamantului U.G. o pensie 
de invaliditate din sistemul public de pensii, cu începere de la data de 
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01.02.2003, având în vedere invaliditatea intervenit� la data de 
16.12.2002, constând în boala obi�nuit�, precum �i vârsta recla-
mantului, care este n�scut la data de 26.09.1946, la data invalidit��ii, 
ca fiind de 56 de ani, 2 luni �i 20 de zile, vârsta standard de pensionare 
de 63 de ani �i 10 luni �i un stagiu complet de cotizare de 32 de ani �i 
8 luni, precizând c�, prin stagiul de cotizare realizat, reclamantul a 
dep��it stagiul complet de cotizare, astfel încât nu a mai fost necesar� 
stabilirea unui stagiu poten�ial. 

Instan�a de fond a constatat c�, într-adev�r, decizia nu a luat în 
considerare cei 3 ani de facultate invoca�i de c�tre reclamant în ac�iu-
ne ca fiind stagiu asimilat, îns�, s-a constatat c� cererea reclamantului 
privind luarea în considerare a acestora este neîntemeiat�, deoarece, 
potrivit art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, constituie stagiu 
asimilat perioada în care au fost urmate cursurile de zi ale înv���-
mântului universitar.  

Or, reclamantul nu a urmat cursurile de zi ale înv���mântului 
universitar, a�a cum atest� chiar situa�ia notelor acordate pentru anii 
universitari reclamantului, eliberat� de Universitatea Bucure�ti – 
Facultatea de Drept, care aten�ioneaz� expres, în partea de început, c� 
reclamantul a urmat facultatea la cursurile „f�r� frecven��”. 

În aceste condi�ii, prima instan�� a apreciat c� faptul c�, ulterior, 
Ministerul Administra�iei �i Internelor – prin Academia de Poli�ie 
Alexandru Ioan Cuza, în adeverin�a nr. 4735/15.07.2003, a men�ionat 
c� reclamantul a urmat �i absolvit cursurile de zi ale �colii Militare de 
Ofi�eri Activi din cadrul Ministerului de Interne �i c�, astfel, i s-au 
recunoscut, în vederea continu�rii studiilor la Facultatea de Drept, anii 
universitari 1966-1967, 1967-1968 �i 1968-1969 curs de zi, nu se 
încadreaz� în ipoteza legal�, pentru c� textul art. 38 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 19/2000 recunoa�te expres stagiul asimilat numai pentru 
cazul în care s-au urmat cursurile de zi ale înv���mântului universitar, 
ci nu ale altor forme de �colarizare. 

De altfel, adeverin�a nr. 4735/15.07.2003 nici nu poate atrage 
anularea deciziei nr. 187301/14.04.2003, deoarece ea este ulterioar� 
deciziei, iar un act juridic nu poate fi anulat decât pentru motive de 
nulitate ce sunt anterioare sau concomitente lui. 

Cum s-a ar�tat în raport de men�iunile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 19/2000, precum �i pentru faptul c� adeverin�a nr. 4735/15.07.2003 
nici m�car nu a fost depus� la dosarul de pensie al pârâtei Casa de 
Pensii a Municipiului Bucure�ti în perioada în care a existat pensia 
stabilit� de aceasta – 1.02.2003 (dat� de începere conform deciziei) – 
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01.10.2003 (când reclamantul a trecut la pensie de invaliditate în 
sistemul militar), nu se va putea dispune obligarea pârâtei s�-i recal-
culeze reclamantului pensia de invaliditate stabilit� prin decizia  
nr. 187301/14.04.2003, ea neputând fi obligat� nici m�car la analiza 
adeverin�ei emise ulterior deciziei în condi�iile în care nu a ajuns la 
dosarul de pensie în perioada existen�ei pensiei, pentru c� art. 169  
alin. (3) din Legea nr. 19/2000 se refer� la recalcularea pensiilor înce-
pând cu luna urm�toare depunerii cererii de recalculare la dosarul de 
pensie de la casa de pensii. 

În acela�i sens se constat� c� nici pentru veniturile atestate de 
adresa nr. 002685 eliberat� de SC R. SA la data de 21.10.2004, care 
nu a ajuns la dosarul de pensie în perioada existen�ei pensiei de invali-
ditate din sistemul public nu se poate dispune obligarea pârâtei Casa 
de Pensii a Municipiului Bucure�ti la recalcularea acestei pensii. La 
fel, nu se poate dispune obligarea pârâtei la recalcularea pensiei de 
invaliditate pe baza unor sporuri pentru condi�ii speciale pe care i le-ar 
fi recunoscut reclamantului M.Ap.N. în cadrul pensiei militare de 
invaliditate prin decizia nr. 010489/12.02.2009, cum sus�ine recla-
mantul, în condi�iile în care acesta nu a depus la dosarul de pensie a 
pârâtei cu respectarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 nicio adeverin��, 
care s�-i ateste vreo sum� sau vreun procent care i s-ar fi cuvenit ca 
venituri realizate în condi�ii speciale. De altfel, nici m�car adeverin�a 
nr. 511290 ob�inut� abia la data de 15.06.2009 de reclamant de la 
M.Ap.N. – U.M. 02448/U Bucure�ti nu a ajuns la dosarul pensiei de 
invaliditate stabilite de pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucure�ti 
în perioada existen�ei pensiei de invaliditate acordate de aceasta pentru a 
fi analizat� dac� prevede sau nu ob�inerea vreunui venit suplimentar 
de c�tre reclamant. 

Totodat�, se observ� c� nici adeverin�a nr. 2/80554/20.06.2003 
emis� de M.Ap.N. – U.M. 02453 Bucure�ti nu poate atrage anularea 
deciziei nr. 187301/14.04.2003 �i nici obligarea pârâtei la recalcularea 
pensiei stabilite prin aceast� decizie, deoarece art. 194 din Legea  
nr. 19/2000 la alin. (2) stabile�te c� vechimea în serviciu din sistemul 
militar se folose�te în sistemul public de pensii doar în vederea deschi-
derii dreptului la pensie, ci nu pentru majorarea punctajelor anuale 
calculate în func�ie de venituri. 

Or, pârâta a luat în considerare în vederea deschiderii dreptului la 
pensie �i vechimea în serviciu, respectiv stagiul de cotizare în sisteme 
neintegrate. Potrivit art. 194 din Legea nr. 19/2000, între sistemul 
public �i celelalte sisteme proprii de asigur�ri sociale, neintegrate pân� 


