REFERAT DE APROBARE
privind ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului
serviciului român de informaţii pentru aprobarea metodologiei de întocmire a dosarului de
pensionare
1. CERINŢELE CARE IMPUN APARIŢIA ACTULUI NORMATIV SPECIFIC:
Prin Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se revine la
recunoaşterea dreptului la pensie pentru militari, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare în cadrul unui sistem de pensionare autonom, obligatoriu şi
bazat pe principiul recunoştinţei, distinct de sistemul de drept comun de pensionare descris prin
Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Revenirea la regulile care guvernau,
în principal, sistemul pensiilor militare de stat anterior datei de 1 ianuarie 2011 denotă
recunoaşterea unui statut adecvat în ceea ce priveşte categoriile socio-profesionale mai sus
enumerate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, prin realizarea unui
echilibru între veniturile de natură salarială şi cele realizate din pensii de către beneficiari, precum şi
menţinerea unei ierarhii echitabile, pe corpuri şi categorii de personal, şi după trecerea în
rezervă/direct în retragere/încetarea raporturilor de serviciu.
În temeiul dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileşte prin ordin
comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului
Român de Informaţii, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
Cu alte cuvinte, stringenţa emiterii ordinului comun derivă nu doar din considerentul
reinstituirii sistemului pensiilor militare de stat, odată cu schimbarea la 1 ianuarie 2016 a cadrului
normativ de rang superior în materie de pensionare aplicabil militarilor, ci şi ca urmare a punerii în
aplicare a unei obligaţii legale, stipulate la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. PRINCIPIILE DE BAZĂ, FINALITATEA ŞI EFECTELE AVUTE ÎN VEDERE
DE ACTUL NORMATIV SPECIFIC PROPUS:
Principiile de bază şi finalitatea actului normativ specific propus constau în:
- reglementarea algoritmului activităţilor pe care le reclamă întocmirea şi transmiterea
documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, activităţi ce debutează cu
depunerea de către solicitant, în condiţiile legii, a cererii de înscriere la pensie;
- corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor de nivel superior referitoare la
întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie;
- fluidizarea circuitului documentelor şi datelor;
- transparenţa în activitatea de stabilire a drepturilor de pensii.

4. IMPLICAŢIILE PE CARE NOUL ACT NORMATIV LE ARE ASUPRA
CELORLALTE REGLEMENTĂRI ÎN VIGOARE:
Ca o consecinţă a emiterii ordinului comun, la data intrării în vigoare a acestuia, vor fi
abrogate Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 82/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare
stabilirii drepturilor de pensie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 2
septembrie 2015, și Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 140/2014
privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare
stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22
septembrie 2014.
Noul act normativ specific se integrează organic în sistemul legislativ, prin corelarea cu
dispoziţiile actelor normative de nivel superior.
Evaluarea preliminară a impactului noii reglementări nu a condus la identificarea unor
prevederi care să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
5. SINTEZA ACTULUI NORMATIV SPECIFIC
Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută ca anexă la proiectul de ordin, este
structurată pe cinci capitole şi patru anexe, astfel: în cadrul capitolului I se relevă scopul
reglementării şi se fac precizări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal; în capitolul al
II-lea sunt detaliate aspectele referitoare la actele care intră în alcătuirea dosarului de pensionare:
categorii de documente, cerinţele pe care trebuie să le întrunească şi remedierea deficienţelor
constatate cu prilegul depunerii cererii de înscriere la pensie; în cadrul capitolului al III-lea sunt
stabilite cerinţele de fond şi de formă referitoare la fişa de pensie, precum şi la modalitatea concretă
de completare a acesteia; capitolul al IV-lea reglementează centralizarea şi transmiterea datelor
necesare stabilirii drepturilor de pensie; dispoziţiile tranzitorii şi finale sunt consemnate la capitolul
al V-lea.
Cât priveşte anexele la metodologie, acestea cuprind modele ale cererilor pentru acordarea
diferitelor tipuri de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate, pensie de urmaș),
modelul fişei de pensie, precum şi modelul situaţiei veniturilor realizate lunar, necesară pentru
modul de calcul al pensiei conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările
ulterioare. De asemenea, anexele mai cuprind regulile privind ordonarea documentelor în dosarul de
pensionare, pentru fiecare categorie de pensie, precum și modelul adresei de înaintare a dosarului de
pensionare către casele de pensii sectoriale.

