Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.27/473/13 decembrie 2007

RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.164/2001, lege
privind pensiile militare de stat

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 682
din 10 octombrie 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a propunerii
legislative privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de
stat.
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La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.484/16.04.2007)
avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1157/18.06.2007)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.31/1096/06.11.2007)
avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(nr.32/721/04.12.2007)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.25/665/04.12.2007)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
(nr.37/497/29.11.2007)
punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1067/11.05.2007).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al
art.78 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării procentelor prevăzute la
acest articol atât cadrelor militare cărora li se stabilesc drepturile de pensie în baza
Legii nr.164/2001, cât şi cadrelor militare pensionate anterior intrării în vigoare a
acestei legi.
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei
legislative pentru evitarea paralelismului legislativ, întrucât modificările propuse
de iniţiatori au fost preluate ca amendamente admise în Legea de aprobare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru
modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, pe care membrii
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut-o şi
aprobat-o în şedinţele din 3 şi 4 decembrie 2007.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 4 decembrie 2007 au
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat:
 d-l col.dr.Constantin Marian – şef serviciu, Ministerul Apărării
 d-l cpt. Florentin Ilie – consilier juridic, Ministerul Apărării
 d-l Nicolae Dincă – şef serviciu, Ministerul Economiei şi Finanţelor.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 membri ai
comisiei.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 octombrie
2007.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din
Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune respingerea iniţiativei
legislative cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,
Gheorghe Barbu

SECRETAR,
Kerekes Károly

Şef serviciu,
Consilier Elena MESAROŞ
Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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