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CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
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ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 29.06.2021

Curtea constituită din:
Judecător: Mădălina Elena Vladu-Crevon

Grefier: Mariana Hulea

Pe rol soluţionarea în contencios administrativ şi fiscal a cauzei având ca reclamant CASA
DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE în contradictoriu
pârâţii  CURTEA  DE  CONTURI  A  ROMÂNIEI  şi  COMISIA  DE  SOLUŢIONARE  A
CONTESTAŢIILOR CONSTITUITĂ LA NIVELUL CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI şi
pe  petenţii  BĂZĂVAN  DAN,   TODEA  OCTAVIAN,   MATEA  NICU,  GRINDEANU
ALEXANDRU SORIN, PLEŞESCU GHEORGHE, NECHIFOR CORNEL,  VASILE IOSIF,
GOLDIC  CORNELIU,  GURGUIATU  ION,  MIHAIU  SORIN  EUGEN,  PALAGHEANU
IONEL, ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ şi ASOCIAŢIA ROMIL, având ca obiect
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)- încheierea nr. 19/07.08.2020.

La apelul nominal făcut în ședință publică,  a răspuns reclamanta prin consilieri  juridici
Arsenescu Minuţa Cincona şi  Dumitru Diana Lorena şi  pârâţii  prin consilier  juridic  Săndică
Ştefana.

Se  prezintă  petenţii  Băzăvan  Dan,  Gurguiatu  Ion,  Vasile  Iosif,  personal,  în  vederea
discutării cererilor lor de intervenţie depuse la dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinită.
Grefierul de şedinţă a făcut referatul cauzei, apoi:
Curtea constată că de a lungul timpului au fost formulate mai multe cereri de intervenţie

unele principale şi unele accesorii. Au mai fost formulate şi cereri de completare la cererile de
intervenţie. Dat fiind faptul că nu există o limitare în timp până la care să poată fi primită o astfel
de cerere de intervenţie, acestea pot fi primite oricând. 

Petentul Băzăvan Dan depune cerere de intervenţie accesorie pentru Asociaţia Civică Stop
Discriminării Cetăţenilor, având în vedere că sunt fapte de discriminare pe care le-a identificat
Curtea de Conturi prin controlul efectuat la Casa de pensii sectorială. 

Instanţa,  având în vedere faptul că la acest moment există deja comunicate o parte din
cererile depuse până la acest termen şi pentru care s-a făcut procedura de comunicare, pot fi puse
în  discuţie  pentru  admisibilitate,  inclusiv  cererile  de  intervenţie  principale,  fiind  vorba  de
aproximativ 10 cereri.

Petentul Băzăvan Dan, cadru militar în rezervă cu gradul de maior, solicită să se constate
că cererea de intervenţie accesorie formulată în sprijinul Curţii de Conturi  îndeplineşte toate
condiţiile de admisibilitate având în vedere că are un interes propriu, determinat, legitim, născut
şi  actual  faţă  de dispoziţiile  art.  32-33.  Menţionează  că  are  tot  dreptul  fiind  caru  militar  în
rezervă pensia sa a fost calculată în baza aceluiaşi Ordin discriminatoriu care nu se supune legii
şi care nu îndeplineşte condiţiile legale, conform art. 1 alin. 5 din Constituţia României, conform
Legii 223/2015. Indiferent de ce ar fi în calcul luat de către Curtea de Conturi, arată că toate
pensiile militare din 2016 încoace au fost calculate actualizate în baza acelui Ordin M25. Acesta
este interesul său, acel Ordin M25 încalcă flagrant dispoziţiile constituţionale, în speţă art. 1 alin.
5, art.  16,  art.  41, 47 şi multe  alte  legi.  Acesta este interesul  său,  motiv pentru care solicită
admiterea cererii  de intervenţie  formulată,  având şi dosar la  Trib.  Bucureşti  de recalculare a
pensiei militare de stat, dosarul 13180/3/2019, momentan suspendat. 
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Petentul Gurguiatu Ion  solicită admiterea în principiu a cererii de intervenţie aşa cum a
fost formulată, având în vedere că este cadru militar, este căpitan în rezervă cu o pensie calculată
de 703 lei fără să se ţină cont de documentele de la dosar. De asemenea, consideră că are acest
drept pentru că totul este discriminare, după 16 ani de muncă. 

Petentul Vasile Iosif arată că este cadru militar în rezervă cu gradul de colonel, solicită
admiterea  în  principiu  a  cererii  de intervenţie  accesorie  în favoarea  Curţii  de Conturi,  să  se
admită constatările Curţii de Conturi, susţine pct. 1 şi 2 al deciziei nr. 4, solicită reanalizarea pct.
3 din decizie care recomandă ca indexarea să nu se aplice celor care au atins plafonul maxim de
25%. 

Petentul Marian Tudor, colonel în rezervă, reprezintă Asociaţia Romil peste 90 de membri
care intervin alături de Curtea de Conturi în soluţionarea problemelor pe care le au pe linie de
pensii militare. Solicită admiterea cererii de intervenţie.  

Reprezentantul  reclamantei  învederează  că  cererile  de  intervenţie  formulate  nu  sunt
admisibile din punct de vedere al art. 65 din legea 134/2010 deoarece nu justifică un interes.
Majoritatea petenţilor atingând procentul de 85%, prin urmare cele constatate în Raportul Curţii
de Conturi nu le sunt aplicabile. Dintre aceştia doar dl. Gurguiatu nu a atins procentul de 85%,
pentru ceilalţi pensia este stabilită prin plafonarea la 85% din baza de calcul. Dl. Băzăvan nu
justifică un interes în a i se admite cererea deoarece a ieşit la pensie în anul 2018, or acest dosar
are ca obiect actualizarea de la 30.06.2017, prin urmare neavând calitatea de pensionar la acea
dată nu poate justifica un interes. Dl. Vasile Iosif are mai multe dosare pe rol printre care unul
care a avut exact acelaşi obiect şi care i-a fost respins definitiv, sens în care depune o situaţie a
dosarelor care au ca obiect majorarea de 5% aplicabilă. Cu privire la inadmisibilitatea celor de
intervenţie a acestor domni, arată că aceştia nu sunt interesaţi în aflarea adevărului ci doar doresc
accesul la documentele Curţii de Conturi, deoarece în mai multe dosare a fost invocat raportul
Curţii de Conturi în susţinerile lor. Dacă s-ar admite aceste cereri de intervenţie nu ar face decât
să se tergiverseze şi mai mult dosarul, ar da curaj şi altor colegi pentru depunerea cererilor de
intervenţie,  s-ar lungi un dosar a cărei soluţie Casa de pensii Sectorială o va pune oricum în
aplicare fiind obligatorie.  Din lecturarea cererilor  de intervenţie se poate constată că nu sunt
cereri de intervenţie oarecare, ci sunt adevărate cereri de chemare în judecată, similare cererilor
de chemare în judecată pe care aceştia le au pe rolul diferitelor instanţe. Deşi petenţii arată că
susţin Curtea de conturi  nu sunt de fapt de acord cu modul de calcul stabilit în raportul încheiat
de către această instituţie la Casa de pensii. Petenţii au invocat nelegalitatea Ordinului M25 ce a
făcut obiectul mai multor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată şi a cărui legalitate a fost
constatată  de  către  instanţe.  Mai  mult  decât  atât  s-a  afirmat  că  ordinul  încalcă  Legea  nr.
153/2017, însă nu avea cum să o încalce deoarece ordinul este anterior intrării în vigoare a legii
153 fiind din anul 2016. Din punctul său de vedere un garant al justiţiei şi al corectitudinii este
faptul că Ordinul a fost contrasemnat de către ministrul justiţiei. 

Reprezentantul pârâtei Curtea de conturi, în raport de cererile de intervenţie accesorie şi
principală, solicită respingerea acestora din considerente procedurale. Actele care fac obiectul
prezentului dosar au fost emise în baza unei legi speciale, iar potrivit acestor dispoziţii legale
singura competentă  să solicită  anularea  actelor  întocmite  de Curtea de Conturi  este entitatea
verificată. Pe de altă parte, pentru a justifica un interes în formularea unei acţiuni în contencios,
consideră că acest interes trebuie să fie direct, personal, actual. Or, în această situaţie apreciază
că intervenţii nu au un interes direct şi actual, astfel încât nu se justifică o cerere de intervenţie în
cadrul  acestui  litigiu.  Pe de altă  parte,  deşi  aceleaşi  persoane solicită  intervenţia  în  sprijinul
Curţii de conturi, pe de altă parte critică un punct din Decizia emisă, sens în care nu mai poate fi
o cerere de intervenţie accesorie în sprijinul Curţii de conturi în contextul în care a formulat atât
cerere  de  intervenţie  principală  cât  şi  accesorie.  Pe de  altă  parte,  consideră  că  admiterea  în
principiu a acestor cereri nu ar face decât să tergiverseze foarte mult cauza în condiţiile în care
prin  încheierea  emisă  de  CNSC s-a  prelungit  termenul  de  ducere  la  îndeplinire  a  măsurilor
dispuse până în luna iunie 2021. Pentru aceste considerente, solicită respingerea în principiu a
cererilor de intervenţie.   
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În replică la cele susţinute de reprezentanţii celor două părţi, petentul Băzăvan Dan arată că
Casa de pensii spunea că o să pună în executare tot. La acest moment are 3 decizii definitive care
nu au fost puse în executare. Petentul susţine că cele arătate au legătură cu obiectul cauzei pentru
că şi pensia sa a fost calculată tot în baza lui M25.

Curtea reţine spre soluţionare cererile de intervenţie depuse, iar pe restul dosarului acordă
termen la data de 12.10.2021, când se va discuta cererea de suspendare. 

Reprezentantul pârâtei arată că la dosarul cauzei a fost depus răspuns la întâmpinare prin
care s-a invocat o excepţie de nelegalitate. Solicită comunicarea unui exemplar al răspunsului la
întâmpinare. 

Curtea comunică reprezentantului pârâtei un exemplar al răspunsului la întâmpinare. 
Reprezentantul reclamantei arată că în întâmpinarea depusă se invocă că toate documentele

sunt depuse pe CD în două exemplare, însă nu i-a fost comunicat acest CD. 
Curtea dispune comunicarea CD ului către reclamantă în măsura în care se regăseşte la

dosarul cauzei.  

C U R T E A,

Asupra cererilor de intervenție principale și accesorii în interesul pârâtei Curtea de Conturi
a României, formulate de petenţii BĂZĂVAN DAN,  TODEA OCTAVIAN,  MATEA NICU,
GRINDEANU  ALEXANDRU  SORIN,  PLEŞESCU  GHEORGHE,  NECHIFOR  CORNEL,
VASILE  IOSIF,  GOLDIC  CORNELIU,  GURGUIATU  ION,  MIHAIU  SORIN  EUGEN,
PALAGHEANU IONEL, ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ şi ASOCIAŢIA ROMIL;

Curtea reține că obiectul  cauzei  de față este acțiunea formulată  de reclamanta Casa de
Pensii  Sectorială  a  MapN  în  contradictoriu  cu  pârâta  Curtea  de  Conturi  în  scopul  anulării
încheierii nr.19/2020 a Curții de Conturi pentru soluționarea contestației reclamantei, anularea
Deciziei XII/4/2020 și implicit a raportului de control nr.A 1464/16.06.2020 al Curții de Conturi,
precum și suspendarea măsurilor stabilite prin aceste acte administrative contestate.

Se reține totodată faptul că aceste acte administrative se referă la modul în care reclamanta
Casa  de  Pensii  Sectorială  a  MapN a  aplicat  prevederile  legale  în  procesul  de  actualizare  a
pensiilor militare de stat la data de 30.06.2017, procedură prevăzută la art.60 din L 223/2015
privind pensiile militare de stat.

Curtea reține că obiectul concret al raportului de control și actelor administrative emise pe
baza acestuia concluzionează că reclamanta a eliminat în mod incorect din algoritmul de calcul
al pensiei actualizate la data de 30.06.2017 suma reprezentând echivalentul indexării din anul
2016, precum și faptul că includerea indexării din 2016 în cuantumul pensiei actualizate trebuie
să se facă cu încadrarea în procentul de 85%, conform art.30 din lege. 

Astfel,  reclamanta  ar  fi  diminuat  valoarea  pensiei  actualizate  la  30.06.2017  în  cazul
pensionarilor care nu atinseseră plafonul de 85% din baza de calcul prevăzută la art.28 din lege,
ceea ce determină riscul acordării unui cuantum mai mic al pensiei în plată începând cu luna
iulie 2017.

Poziția pârâtei, exprimată în actele contestate în cauza de față a fost în sensul că începând
cu data de 30.06.2017 pensiile militare la care sunt incidente prevederile art.60 din lege trebuie
să aibă  în componență majorarea de 5% acordată în anul 2016, la care se adaugă fie indexarea
de  5,25% acordată  în  anul  2017,  fie  actualizarea  soldei  de  funcție  cu  15% acordată  de  la
30.06.2017.Totodată, actualizarea pensiilor în condițiile menționate se realizează cu încadrarea
în procentul de 85%din baza de calcul, conform art.30 din legea 223/2015.

Reclamanta a considerat însă că majorarea de 5% a funcționat doar pentru anul 2016, în
anul 2017 fiind aplicată doar majorarea corespunzătoare de 5,25%, care nu s-a adăugat celei de
5% din anul anterior, aceasta expirând odată cu încheierea anului 2016.

Au fost formulate o serie de cereri de intervenție accesorie în interesul pârâtei Curtea de
Conturi, precum și cereri de intervenție principală.
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În ceea ce priveşte admisibilitatea în principiu a cererilor de intervenție accesorie în
interesul pârâtului, Curtea reţine următoarele. 
 Potrivit art. 61 din Codul de procedură civilă, „(1) Oricine are interes poate interveni
într-un  proces  care  se  judecă  între  părțile  originare.(2)  Intervenția  este  principală,  când
intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecății sau un drept
strâns legat de acesta.(3) Intervenția este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre
părți.”

Una din  condițiile  de admisibilitate  a  cererii  de intervenție  accesorie  este  aceea  a
interesului propriu pe care intervenientul accesoriu trebuie să-l justifice.

Chiar  art.  61 alin.  (1) C.  proc.  civ.  face referire  la  „interes” și  deși  intervenientul
accesoriu nu pretinde un drept propriu în cadrul litigiului în care a intervenit, acesta trebuie să
urmărească obținerea unui  folos pentru sine,  iar  nu numai pentru partea a  cărei  poziție  o
susține.

Deși cererea de intervenție accesorie este formulată în vederea sprijinirii apărării uneia
dintre  părți,  intervenientul  trebuie  să  urmărească  şi  obținerea  unui  interes  pentru  sine,  nu
numai pentru partea a cărei poziție o susține.

Interesul său de a interveni în proces este unul preventiv, aceasta datorându-se faptului
că drepturile sale ar putea fi afectate prin hotărârea ce urmează a se pronunța în cauză.

Totuşi, atunci când este analizată condiţia interesului, o distincţie trebuie făcută între
intervenientul  principal  şi  cel  accesoriu.  În  ipoteza  intervenţiei  principale,  intervenientul
trebuie să justifice atât interesul de a acţiona în justiţie, prin raportare la pretenţia pe care o
deduce judecăţii, cât şi un interes special, calificat, de a interveni în litigiul pendinte.

 În schimb, în cazul intervenţiei accesorii, interesul intervenientului trebuie raportat la
efectele pe care le-ar putea avea asupra drepturilor sale statuarea de către instanţă cu privire la
petitele cu care a fost investită. Din acest punct de vedere, interesul intervenientului accesoriu
este  mai  degrabă  unui  preventiv,  prin  formularea  cererii  de  intervenţie  acesta  urmărind
prevenirea unui prejudiciu pe care l-ar putea suferi, direct sau indirect, dacă parte în favoarea
cărei intervine nu ar avea câştig de cauză.
         Terțul, intervenind în proces, trebuie să justifice un interes personal în participarea la
judecata procesului ce se desfăşoară între alte persoane, fără a deveni un simplu apărător al
părţii  în  favoarea  căreia  a  intervenit,  deși  natura  juridică  a  intervenției  accesorii  este  de
apărare,  în vreme ce intervenţia  principală este o veritabilă  cerere de chemare în judecată
formulată împotriva părţilor iniţiale.

Așadar,  intervenientul  accesoriu,  trebuie să urmărească obţinerea  unui folos pentru
sine, iar nu numai pentru partea a cărei poziţie o susţine.

Intervenientul accesoriu sprijină apărarea uneia dintre părți, dar interesul este propriu
fiindcă de cele mai multe ori, acest terț accesoriu are o situație juridică ce ar putea fi pusă în
pericol de pierderea procesului de către o parte, făcând astfel un fel de acțiune preventivă. El
intervine în acest proces pentru a înlătura eventualele pericole ce ar putea să apară cu propriile
lui drepturi, dar nu formează obiectul acestei judecăți.
       Dacă dreptul terţului este ameninţat sau dacă prejudiciul pe care acesta l-ar putea suferi
este iminent, grija sa de a preveni încălcarea dreptului sau realizarea prejudiciului îi conferă
legitimare procesuală activă în formularea unei cereri de intervenţie, chiar dacă interesul său
nu este nici născut, nici actual. 

Având  în  vedere  aceste  considerente  teoretice,  Curtea  reține  următoarele  aspecte
punctuale cu privire la cererile de intervenție, principală și accesorie supuse analizei.

1.Cu referire la cererea de intervenție accesorie în interesul pârâtei Curtea de Conturi,
Băzăvan Dan a afirmat în cuprinsul acesteia că are mai multe dosare pe rol în care Casa de
Pensii Sectorială a MApN este pârâtă, că are un interes moral să apere pârâta din cauza de
față, că s-au făcut o serie de nereguli, s-a aplicat greșit legea, însă toate aceste aspecte nu pot
fi reținute de instanță deoarece nu au legătură cu obiectul cauzei de față;

Astfel, în dosarul nr. 1611/3/2019* al Tribunalului București a formulat o cerere de
intervenție care însă i-a fost respinsă, petentul neatacând această soluție.
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În dosarul nr.27971/3/2019* cu obiect recalcularea soldelor lunare încasate în perioada
01.09.2017-24.12.2018, plata diferenţelor rezultate în urma recalculării, etc- a fost respinsă
acțiunea la 14.05.2021, sentință nedefinitivă, dosarul fiind disjuns din dos.13180/3/2019 care
s-a suspendat până la soluționarea acestuia, nu vizează un obiect comun cu cel din cauza de
față;

În dosarul nr. 2496/3/2020-a fost respinsă acțiunea, sentință definitivă, însă vizează
comunicarea de informații de interes public, fără legătură cu cauza de față;

În dosarul 6574/3/2019 al TMB-încă suspendat pentru soluționarea unor excepții de
neconstituționalitate-acțiunea petentului se referă la recalcularea soldelor din luna mai 2016
prin raportare la salariul de bază minim garantat în plată de 1250 lei începând cu 01.05.2016,
apoi pe 2017 și 2018, deci obiect diferit decât obiectul cererii de față;

Dosarul nr.13180/3/2019 al TMB-este suspendat din 29.10.2019 până la soluționarea
dosar  27971/3/2019-însă  se  solicită  acordarea  pensiei  suplimentare  de  6% din  cuantumul
bazei de calcul, ca procent la pensia militară, acordarea cuantumului Ordinului Meritul militar
clasa  a  III-a,  recalcularea  tuturor  soldelor  din  01.09.2017-24.12.2018,  stabilirea  vechimii
cumulate, de 33 ani, diferențe recalculare, majorarea soldei lunare brute cu 7,5%, despăgubiri,
anularea Ordinului M25/2016-a invocat excepția de nelegalitate a OUG nr.24 și 25/2019 care
se referă la procedura de întocmire a dosarelor pentru pensie, și calcularea, recalcularea si
actualizarea pensiilor militare de stat, însă obiectul dosarului de față se referă la actualizarea
pensiei în raport de prevederile Legii nr. 223/2015 și OUG 57/2015 și OUG 99/2016, și nu de
ordinul menționat; această excepție a mai fost invocată de petent și respinsă ca inadmisibilă în
mod definitiv la data de 01.02.2021 de CAB în dosarul nr.1611/3/2019*, pe motiv că ordinele
respective au caracter normativ și nu pot fi atacate cu excepția de nelegalitate, astfel încât i-a
fost respinsă definitiv și acțiunea; 

Prin urmare, referirea petentului la o serie de dosare pe care le-a avut sau încă le are pe
rolul instanțelor nu dovedește interesul născut și actual al acestuia de a interveni în procesul
pendinte, acestea referindu-se la alte aspecte diferite de obiectul procesului de față.

2.Cu  referire  la  cererea  de  intervenție  accesorie  formulată  de  Pleșescu  Gheorghe-
pensionat la 01.11.2016, se constată că acesta face afirmații generale, fără legătură punctuală
cu obiectul concret al cererii de față, astfel cum s-a reținut.

De  reținut  că  nemulțumirile  generale  cu  privire  la  modul  în  care  se  actualizează
pensiile militarilor, fără a arăta în mod concret care este nemulțumirea, în ce ar consta această
eroare, nu suplinește necesitatea motivării cererii de intervenție și nu justifică intervenția în
cauza de față; De asemenea, petentul se raportează la o serie de dosare pe care le are pe rolul
instanțelor, însă Curtea, analizându-le din baza de date constată următoarele:

Dosarul nr.403/334/2017- vizând drepturi bănesti-acțiunea a fost respinsă definitiv de
Curtea de Apel Suceava;

Dos.496/86/2018-vizează recalculare pensie-acțiune respinsă definitiv CA Suceava;
Dos.485/86/2019-vizează recalculare pensie-respinsă acțiunea definitiv CASuceava;
Dosar  982/86/2020-vizează  comunicare  informații  de  interes  public,  nerelevant  pt

cauza de față.
Prin urmare, se constată că acest intervenient nu dovedește un interes născut și actual

pentru intervenirea în această cauză.

3. Cu referire la cererea de intervenție accesorie formulată de Gurguiatu Ion-pensionat
la data de 01.04.2017, se reține că acesta s-a judecat  cu privire  la recalcularea pensiei  în
dosarul nr. dosar 2128/93/2020 al Tribunalului Ilfov, cererea sa fiind respinsă definitiv, astfel
încât nu se mai poate reține existența unui interes în prezenta cauză pentru promovarea unei
cereri de intervenție accesorie.

4.  Cu referire  la  cererea  de intervenție  accesorie  formulată  de Todea Octavian-  se
reține  că  acesta  se  referă  la  faptul  că  a  făcut  plângere  la  Casa de Pensii  și  i  s-a  respins
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demersul, interesul său este punctual, nu a dovedit un interes născut și actual determinat de
existența vreunui proces pe rolul instanțelor și iminența pierderii unui eventual drept, care să
justifice intervenția de față;

Modul în care se vor recalcula sau nu pensiile respective în viitor nu reprezintă un
argument pentru justificarea intervenției în cazul de față, deoarece, dacă se va realiza acest
lucru, se va face pentru toate persoanele aflate în aceleași condiții, nu doar pentru cei care
intervin în cauza de față;

5.  Cu referire  la cererea  de intervenție  accesorie  formulată  de Matea Nicu,  Curtea
reține  că  acesta  a  avut  pe  rolul  TMB dosarul  nr.  29592/3/2019,  în  care  i-a  fost  respinsă
definitiv acțiunea (nu face nicio referire la obiectul de față), ci se referă la modul greșit în care
i-a fost calculat dreptul de pensie fără raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată-acțiunea i-a fost respinsă în instanță pentru că baza de calcul era greșit stabilită și
Casa de Pensii nu avea culpă; cu toate acestea, acel dosar nu are legătură cu ceea ce se solicită
în cauza de față,  astfel  încât nici  acest petent nu justifică un interes pentru a interveni în
proces.

 6. Cu referire la cererea de intervenție accesorie formulată de Grindeanu Alexandru,
acesta  face  o  prezentare  generală  a  propriului  caz,  tangențial  și  general;  nu  are  dosar
menționat pe rolul instanțelor, dar a făcut plângere la organele administrative; De asemenea,
și în cazul acestuia, Curtea reține că modul în care se vor recalcula sau nu pensiile respective
în viitor nu reprezintă un argument pentru justificarea intervenției în cazul de față, deoarece,
dacă se va realiza acest lucru, se va face pentru toate persoanele aflate în aceleași condiții, nu
doar pentru cei care intervin în cauza de față;

7. Cu referire la cererea de intervenție accesorie formulată de Mihaiu Sorin, Curtea
reține că acesta a avut pe rolul Curții de Apel Cluj dosarele 1615/112/2019- decizie definitivă
la CA Cluj fiind respinsă acțiunea cu majorarea de 5%, dosarul nr.1038/112/2020-respinsă
definitiv acțiunea și dosarul nr.1245/112/2020 respinsă definitiv acțiunea, deci interesul lui nu
mai este actual,  iar  modul în care se vor recalcula  sau nu în viitor  pensiile  respective nu
reprezintă un argument pentru justificarea intervenției în cazul de față, deoarece, dacă se va
realiza acest lucru, se va face pentru toate persoanele aflate în aceleași condiții.

 Deși nu reclamă un interes propriu, terțul intervenient accesoriu, prin intervenția sa
dorește să preîntâmpine un proces împotriva sa, deschis ulterior de partea a cărei apărare o
sprijină.

Or în speță, intervenientul are deja sentință definitivă cu privire la această majorare de
5% și prin intervenirea în acest proces nu mai poate redeschide același proces.

8.   Cu referire  la cererea  de intervenție  accesorie  formulată  de Asociația  ROMIL-
Curtea constată că aceasta este formulată la modul general, asociația reprezentând 96 cadre
militare în retragere,  însă nu prezintă nicio motivare pentru a putea fi determinat interesul
intervenirii în acest proces.

9. Cu referire la cererea de intervenție accesorie formulată  de Nechifor Cornel,  pe
lângă  faptul  că  acesta  este  pensionar  din  8.12.2018,  deci  după  perioada  de  referință,  se
constată că acesta face referire la dosarul personal, nr. 30708/3/2019 al CA București- litigii
de  muncă-  care  însă  s-a  soluționat  definitiv,  în  sensul  respingerii  acțiunii  de  recalculare
pensie, deci interesul lui nu mai este actual.

10. Cu  referire  la  cererea  de  intervenție  accesorie  formulată  de Vasile  Iosif,  de
remarcat că acesta deși face o cerere de intervenție accesorie, arată că pretinde pentru sine
obiectul  procesului,  aspect  inadmisibil,  deoarece obiectul  procesului este  anularea deciziei
Curții de Conturi, care i-ar fi favorabilă, în rest a susținut că are proces cu majorarea de 5% -
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dosarul-1611/3/2019*  pe  rolul  Curții  de  Apel  București,  însă  i-a  fost  respins  definitiv
acțiunea, deci interesul său nu mai este unul actual.

11.Cu referire la cererea de intervenție principală formulată de Goldic Corneliu- se
constată că acesta solicită lucruri diferite de obiectul cererii de chemare în judecată, în speță
legat de componența dreptului de pensie, de VRS, de alte componente,

Pe de altă  parte,   chiar și completarea cererii  cu solicitarea de anulare a pct.1 din
decizia 4/2020 nu pot fi analizate în cadrul cererii de intervenție principală, pentru că nu este
în măsură să pretindă pentru sine obiectul  procesului,  decizia  Curții  de Conturi  nefiindu-i
direct opozabilă, ci doar entității verificate.

Actele care fac obiectul prezentului dosar au fost emise în baza unei legi speciale, iar
potrivit acestor dispoziţii legale singura competentă să solicită anularea actelor întocmite de
Curtea de Conturi este entitatea verificată, Casa de Pensii Sectorială a MapN.

De asemenea, Curtea reține că acest petent, pe de o parte are pretenții proprii, care însă
nu pot fi reținute într-o intervenție principală, eventual într-o acțiune separată,incompatibilă
cu  cererea  de  intervenție  principală,  iar  pe  de  altă  parte  sprijină  apărarea  pârâtului,
circumscriind sfera intervenției  accesorii,  fapt inadmisibil,  întrucât cele două cereri nu pot
subzista în ce privește o singură persoană.

12. Cu referire la cererea de intervenție formulată de Asociația Ofițerilor în Rezervă-e
de fapt o intervenție accesorie, motivarea acesteia este una la modul general, fără alte dovezi,
deși mulți dintre cei pe care îi reprezintă această asociație au dosare separate soluționate deja,
nu  motivează  punctual  intervenția  în  conformitate  cu  obiectul  cererii  de  față,  pentru  a
determina interesul actual.
 

13. Cu referire la cererea de intervenție principală formulată de Palagheanu Ionel, se
constată  că  acesta  formulează  o  veritabilă  cerere  de  chemare  în  judecată  împotriva
reclamantei din dosarul de față, aspect inadmisibil  din perspectiva analizată, când obiectul
procesului deschis între reclamantul și pârâtul de față ar trebui să fie reclamat pentru sine,
aceasta fiind esența unei cereri de intervenție principală.

Astfel, în speță, intervenientul în nume propriu a solicitat 1). - Obligarea reclamantului
CPS a MApN la aplicarea întocmai a prevederilor H.G. nr. 1/2017, O.U.G. nr. 57/2015, art.14
alin.2, a Legii nr. 223/2015 art. 59 şi 60 în revizuirea deciziei de actualizare a pensiei militare
de stat şi de Obligare privind admisibilitatea şi punerea în aplicare a Deciziei nr. 4/2020 a
Curţii de Conturi a României , si respectiv luarea în calcul - a actualizării soldei de funcţie în
procesul de actualizare, cel puţin la nivelul salariului minim brut garantat în plată de 1665 lei,
conform prevederilor HG nr.1/2017, fără alte sporuri și adaosuri incluse în aceasta , Legea
nr.152/2017. Legea nr. 207/2017 ;

2). - Să dispună şi să oblige reclamanta CPS a MApN la plata retroactivă a tuturor
drepturilor de pensie cuvenite aşa cum au fost stabilite de prevederile legale, actualizate cu
rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă drepturilor băneşti, începând cu data scadenţei şi până
la data plăţii efective .

Din cele solicitate de intervenient reiese că nu a cerut pentru sine, în tot sau în parte,
dreptul dedus judecăţii-adică anularea deciziei Curții de Conturi şi nici nu a cerut un drept
aflat în strânsă legătură cu acesta, astfel că va fi respinsă ca inadmisibilă cererea de intervenție
principală formulată de aceasta.

Prin urmare,  în  urma analizei  acestor  cereri  de  intervenție,  principale  și  accesorii,
Curtea constată că motivarea din cuprinsul acestora nu este de natură a contura un interes care
să justifice admisibilitatea acestor cereri de intervenţie, interesul titularului cererii trebuind să
fie  actual  şi  direct  şi  nu  ipotetic  sau  teoretic,  cum este  cazul  de faţă,  legea  nepermiţând
oricărei persoane ale cărei drepturi nu sunt în niciun fel influenţate de litigiul dedus judecăţii
să intervină în cadrul acestui litigiu. 
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Faţă  de  aceste  considerente,  văzând  și  dispozițiile  art.61  din  C.pr.civilă,  Curtea
urmează  să  respingă  ca  inadmisibile  cererile  de  intervenţie  analizate  la  acest  termen  de
judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
DISPUNE:

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie accesorie în interesul pârâtei şi cererile
de intervenţie  principală,  formulate  de petenţii  BĂZĂVAN DAN,  TODEA OCTAVIAN,
MATEA  NICU,  GRINDEANU  ALEXANDRU  SORIN,  PLEŞESCU  GHEORGHE,
NECHIFOR  CORNEL,   VASILE  IOSIF,  GOLDIC  CORNELIU,  GURGUIATU  ION,
MIHAIU  SORIN  EUGEN,  PALAGHEANU  IONEL,  ASOCIAȚIA  OFIȚERILOR  ÎN
REZERVĂ şi ASOCIAŢIA ROMIL.

Cu recurs odată cu fondul. 
Pronunţată azi, 29.06.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul

grefei instanţei.

      Judecător                                                                      Grefier
Mădălina Elena Vladu-Crevon Mariana Hulea
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	9. Cu referire la cererea de intervenție accesorie formulată de Nechifor Cornel, pe lângă faptul că acesta este pensionar din 8.12.2018, deci după perioada de referință, se constată că acesta face referire la dosarul personal, nr. 30708/3/2019 al CA București- litigii de muncă- care însă s-a soluționat definitiv, în sensul respingerii acțiunii de recalculare pensie, deci interesul lui nu mai este actual.

