PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.32/766/13 decembrie 2007

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.27/507/13 decembrie 2007

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea 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

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind
aprobarea 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, trimis cu adresa nr. PL.x 721 din 29 octombrie 2007 şi înregistrat cu nr.32/766
din 31.10.2007, respectiv nr.27/507 din 30.10.2007.
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 855/28.06.2007)
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1159/12.11.2007)
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.25/721/13.11.2007)
- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (37/495/29.11.2007).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul creării cadrului legal care să asigure aplicarea, în domeniul reglementat, a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în
cadrul schemelor ocupaţionale de securitate socială, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul pensiilor militare, fiind astfel transpuse în dreptul intern
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dispoziţiile Directivei 86/378/CEE privind implementarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de securitate
socială, modificată prin Directiva 96/67/CEE.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
La dezbaterea proiectului de lege în cadrul celor două comisii au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat:
- d-l lt.col. 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
- d-l col. Dan Raiciu – consilier juridic, Serviciul Român de Informaţii
- d-l col. Eugen Iorga – consilier juridic, Serviciul Român de Informaţii.
La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din 4 decembrie au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 membri ai
comisiei, iar la şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 11 decembrie 2007 au fost prezenţi 17 din totalul de 18 membri ai comisiei.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2007.
În urma finalizării dezbaterilor, în şedinţele din 4 decembrie 2007, respectiv 11 decembrie 2007, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor
aprobarea cu modificări a acestui proiect de lege, cu unanimitate de voturi, după cum urmează:
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Amendamente admise

Nr.
crt.
1

Text act normativ de bază
__

Text Senat
Titlul legii

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nemodificat

Lege
privind
aprobarea
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
2

__

ARTICOL UNIC. - Se aprobă
Ordonanţa
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,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 444 din 29
iunie 2007.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.444 din 29 iunie
2007, cu următoarele modificări şi
completări:

Pentru
respectarea
normelor de tehnică
legislativă, având în
vedere modificările şi
completările propuse.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

3

Art.I. – Legea nr. 164/2001 privind Nemodificat
pensiile militare de stat, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează, după
cum urmează:
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(din Legea nr.164/2001)
Art.9 alin.(5)
(5) Prevederile alin.(1)-(3) sunt
aplicabile, după caz,
şi cadrelor
militare care aveau calitatea de
pensionar militar la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

__

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nemodificat

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se
introduce un punct nou, cu următorul
cuprins:
„Alineatul (5) al articolului 9 va avea
următorul cuprins:
„(5) Prevederile alin.(1) - (3) sunt
aplicabile, după caz, şi cadrelor militare
trecute în rezervă/retragere până la data
intrării în vigoare a prezentei legi.”
Autor: d-l deputat Niculae Mircovici

Asigurarea egalităţii de
tratament între toate
cadrele militare, în
rezervă şi în retragere
(inclusiv pentru cele „în
rezervă”, cu vechime în
serviciul militar dar
care primesc drepturile
de pensie la împlinirea
vârstei legale), privind
încadrarea în condiţii
deosebite şi speciale a
activităţii desfăşurate ca
militar, în vederea
acordării sporului de
vechime în serviciu la
stabilirea / recalcularea
pensiei.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)
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1. Articolul 12 se modifică şi va avea Nemodificat
următorul cuprins:
„Art. 12. – Au dreptul la pensie de
serviciu pentru limită de vârstă
cadrele militare în activitate care
îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) vârsta de 55 de ani;
b) vechime minimă în serviciu de 25
de ani, din care efectiv ca militar 15
ani”.

Nemodificat
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2. Articolul 15 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 15.-Cadrele militare care la data
trecerii în rezervă nu îndeplinesc
condiţiile de acordare a unei pensii,
dar au o vechime în serviciul militar
de cel puţin 15 ani, beneficiază de
pensie militară de stat la împlinirea
vârstei de 55 de ani, proporţional cu
numărul anilor de serviciu militar”.

2. La articolul I punctul 2, articolul 15
va avea următorul cuprins:
„Art.15. - Cadrele militare care la data
trecerii în rezervă nu îndeplinesc
condiţiile de acordare a unei pensii, dar au
o vechime efectivă ca militar de cel puţin
15 ani, beneficiază de pensie militară de
stat la împlinirea vârstei de 55 de ani,
proporţional cu numărul anilor de serviciu
militar”.

Motivarea
amendamentelor
propuse

Pentru
eliminarea
confuziei
care
se
înâlneşte frecvent între
vechimea efectivă ca
militar pe care o cere
legea
şi
vechimea
rezultată prin acordarea
sporului
pentru
activitatea desfăşurată în
condiţii
de
muncă
deosebite şi speciale.

Autor: d-l deputat Niculae Mircovici
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

6

3. Alineatul (1) al articolului 16 se Nemodificat
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.16. - (1) Cadrele militare în
activitate care se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art.9 alin.(1)
lit.b) sau c) beneficiază de pensie de
serviciu anticipată sau anticipată
parţială, astfel:
a) la împlinirea vârstei de 50 de ani,
dacă şi-au desfăşurat activitatea în
condiţii de muncă deosebite cel puţin
20 de ani efectiv, din care cel puţin 10
ani efectiv ca militar;
b) la împlinirea vârstei de 45 de ani,
dacă şi-au desfăşurat activitatea în
condiţii de muncă speciale cel puţin
15 ani efectiv, din care cel puţin 10
ani efectiv ca militar”.

Nemodificat
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4. La articolul 17, după lit. d) se Nemodificat
introduce o nouă literă, litera e), cu
următorul cuprins:
„e) a avut calitatea de funcţionar
public cu statut special, în instituţiile
din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională”.

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor
propuse

6

Nr.
crt.
8

Text act normativ de bază

Text Senat

5. După articolul 20 se introduce un
nou articol, articolul 201, cu următorul
cuprins:
„Art.201. - La acordarea pensiei Nemodificat
militare de stat se va respecta
principiul potrivit căruia deschiderea
dreptului la pensie se efectuează mai
întâi de ultimul sistem în care cel în
cauză a fost asigurat”.

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)
3. La articolul I punctul 5, articolul 201
va avea următorul cuprins:
„Art.201.- Pentru cadrele militare care
nu îndeplinesc condiţiile de pensionare
prevăzute la art.15, la acordarea pensiei
militare de stat se va respecta principiul
potrivit căruia deschiderea dreptului la
pensie se efectuează mai întâi de ultimul
sistem în care cel în cauză a fost asigurat”.
Autor: d-l deputat Niculae Mircovici
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6. După alineatul (2) al articolului 21 Nemodificat
se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul
cuprins:
„(3) În cazul în care modificările
prevăzute la alin.(2) au fost
determinate ca urmare a modificărilor

Motivarea
amendamentelor
propuse
Delimitarea situaţiilor în
care cadrele militare în
rezervă
îndeplinesc
condiţiile prevăzute la
art. 15 şi vor beneficia de
pensie militară de stat
fără a fi condiţionaţi de
acordarea pensiei de
către alte sisteme în care
au fost asiguraţi, de
situaţiile în care cadrele
militare în rezervă nu
îndeplinesc
condiţiile
prevăzute la art. 15 şi
care vor beneficia de
pensie militară de stat
proporţional cu vechimea
în serviciu la îndeplinirea
condiţiilor de pensionare
în ultimul sistem în care
au fost asiguraţi.

Nemodificat

7

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

actelor normative incidente, se aplică
prevederile alin (1).
(4) Pentru cadrele militare pensionate
în condiţiile art.15 şi art.31 alin.(2),
baza de calcul folosită pentru
stabilirea pensiei militare de stat este
cea prevăzută la alin.(1), actualizată la
data deschiderii dreptului la pensie”.
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7. Articolul 24 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.24. - Cadrele militare care au o
vechime în serviciu mai mare de 25 Nemodificat
de ani beneficiază, pentru fiecare an
în plus, de un spor la pensie de 2%
din baza de calcul folosită la stabilirea
pensiei”.

4. La articolul I punctul 7, articolul 24
va avea următorul cuprins:
„Art. 24 – (1) Cadrele militare care au o
vechime în serviciu mai mare de 25 de ani
beneficiază, pentru fiecare an în plus, de
un spor la pensie de 2% din baza de calcul
folosită la stabilirea/actualizarea pensiei.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică de la
data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, pentru pensiile
militare aflate în plată la această dată,
la prima actualizare, conform art.48
alin.(1) lit.a).”

Eliminarea posibilităţii
ca actualul text din
ordonanţa de urgenţă să
fie interpretat ca fiind
aplicabil
doar
la
stabilirea pensiilor nu şi
la actualizarea pensiilor
aflate în plată la data de
29.06.2007.

Autor: d-l deputat Niculae Mircovici
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)
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8. Articolul 25 se modifică şi va avea Nemodificat
următorul cuprins:
„Art.25. - Pensia militară de stat
stabilită şi actualizată în condiţiile
prezentei legi nu poate fi mai mare
decât baza de calcul avută în vedere la
stabilirea/actualizarea pensiei”.

Nemodificat
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9. Alineatul (1) al articolului 39 se Nemodificat
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.39. - (1) Soţul supravieţuitor are
dreptul la pensie de urmaş pe tot
timpul vieţii, la împlinirea vârstei de
55 de ani, dacă a avut cel puţin 15 ani
de căsătorie cu persoana decedată”.

5. La articolul I punctul 9, alineatul (1)
al articolului 39 va avea următorul
cuprins:
„Art.39. - (1) Soţul supravieţuitor are
dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul
vieţii, la împlinirea vârstei de 55 de ani,
dacă a avut cel puţin 15 ani de căsătorie
cu persoana decedată şi nu realizează
venituri lunare provenite dintr-o
activitate profesională pentru care
asigurarea este obligatorie sau acestea
sunt mai mici decât jumătate din
salariul mediu brut pe economie.”

Motivarea
amendamentelor
propuse

Pentru corelare între
prevederile
art.39
alin.(1) şi cele ale art.59
alin.(1) lit.d) din lege.

Autor: d-l deputat Niculae Mircovici
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Nr.
crt.
13

Text act normativ de bază

Text Senat

(din Legee nr.164/2001)

Art.48 lit.a)
a) ori de câte ori se majorează solda Nemodificat
de grad şi/sau solda funcţiei maxime
ale cadrelor militare în activitate,
potrivit gradului militar şi funcţiei
exercitate, avute la data trecerii în
rezervă, în raport cu procentul de
stabilire a pensiei în condiţiile
prevăzute la art.22-24; cadrele
militare pot opta pentru baza de calcul
cea mai avantajoasă luată în
considerare la calcularea pensiei;

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

unei
6. La articolul I, după punctul 9 se Introducerea
1
prevederi
exprese
privind
introduc trei noi puncte, punctele 9 actualizarea
pensiilor
93, cu următorul cuprins:

„91. La articolul 48 alineatul (1), litera
a) va avea următorul cuprins:
a) ori de câte ori se majorează solda de
grad şi/sau solda funcţiei maxime/
salariul de bază al funcţiei îndeplinite /
indemnizaţia lunară ale cadrelor militare
în activitate, potrivit gradului militar şi
funcţiei maxime avute la data trecerii în
rezervă, în raport cu procentul de stabilire
a pensiei în condiţiile prevăzute la art.22 –
25, art.33 şi art.78 alin.(1). Cadrele
militare pot opta pentru baza de calcul
cea mai avantajoasă luată în
considerare la calculul pensiei;
Autori: d-nii deputaţi Niculae Mircovici şi Voinea
Florea

pentru cadrele militare
trecute în rezervă cu
pensii militare de stat ce
a avut la baza de calcul a
funcţiei salariul de bază
ori indemnizaţia, acestea
fiind pensionate din
această poziţie.
Asigurarea
cadrului
legal pentru ca în
procentul de actualizare a
pensiilor să fie cuprinse
şi procentele prevăzute la
art. 33 corespunzătoare
stagiului potenţial pentru
pensiile de invaliditate,
precum şi procentele
corespunzătoare
perioadei de contribuţie
la fondul de pensie
suplimentară prevăzute la
art. 78, alin. (1) din lege.
Eliminarea posibilităţii
ca actualul text al art.48
să fie interpretat în sensul
că
la
actualizare
cuantumul
pensiei
actualizate să fie mai
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor
propuse

mare decât baza de calcul
9 . Articolul 63 se modifică şi va avea a pensiei.
2

Art.63. – (1) Deciziile de pensie ale Nemodificat
pensionarilor militari rechemaţi în
rândul cadrelor militare în activitate
se revocă.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică din
ziua în care militarul s-a prezentat la
unitatea în care a fost încadrat.
(3) Unitatea şi militarii rechemaţi în
rândul cadrelor militare în activitate
pot cere oricând pensionarea în
condiţiile prezentei legi.
(4) La o nouă trecere în rezervă
vechimea care se ia în considerare la
stabilirea pensiei de serviciu este cea
stabilită la pensionarea anterioară, la
care se adaugă timpul servit după
rechemarea în rândul cadrelor militare
în activitate.

următorul cuprins:
„Art.63. – (1) Deciziile de pensie ale
pensionarilor militari rechemaţi în rândul
cadrelor militare în activitate sau
încadraţi în instituţii ale sistemului de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională ca funcţionari publici cu
statut special cu grad profesional, se
revocă.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică din ziua
în care militarul s-a prezentat la
unitatea/instituţia în care a fost încadrat.
(3)
Unitatea/instituţia
şi
militarii
rechemaţi în rândul cadrelor militare în
activitate sau încadraţi ca funcţionari
publici cu statut special cu grad
profesional, pot cere oricând pensionarea
în condiţiile prezentei legi.
(4) La o nouă trecere în rezervă / încetare
a raporturilor de muncă, vechimea care
se ia în considerare la stabilirea pensiei
militare de stat este cea stabilită la
pensionarea anterioară, la care se adaugă
timpul servit după rechemarea în rândul
cadrelor militare în activitate, respectiv,
timpul lucrat în calitate de funcţionar
public cu statut special cu grad
profesional.

Asigurare egalităţii de
tratament
între
pensionarii
militari
rechemaţi în activitate şi
cei încadraţi în instituţii
ale sistemului de apărare,
ordine
publică
şi
securitate naţională ca
funcţionari publici cu
statut special cu grad
profesional,
privind
revocarea deciziilor şi
modul de stabilire a
pensiei după o nouă
trecere în rezervă /
încetare a raporturilor de
muncă.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Text Senat

(5) În baza de calcul a pensiei se iau
soldele prevăzute la art. 21.

(5) În baza de calcul a pensiei se iau
soldele prevăzute la art.21.
3

Art.78. - (1) Pentru cadrele militare în
activitate care se pensionează în
condiţiile prezentei legi şi care au
contribuit la fondul de pensie
suplimentară se acordă la stabilirea
pensiei, în condiţiile art.22 – 24, un
spor procentual de:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei
între 5 – 15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei
între 15 – 25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei
peste 25 ani”.

9 . Alineatul (1) al articolului 78 va
avea următorul cuprins:
„Art.78. - (1) Pentru cadrele militare care
au contribuit la fondul de pensie
suplimentară se acordă la stabilirea sau la
actualizarea pensiei, în condiţiile art.22 –
24 şi art.48 alin.(1), un spor procentual
de:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei
între 5 – 15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei
între 15 – 25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei
peste 25 ani”.
Autor: d-l deputat Niculae Mircovici
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10. Articolul 82 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
„Art.82. - Militarii care au fost
degradaţi militar ori au pierdut gradul
de ofiţer, maistru militar sau subofiţer
au dreptul la pensie de serviciu pentru
limită de vârstă la împlinirea vârstei

Motivarea
amendamentelor
propuse

Înlăturarea discriminării
prin asigurarea unui
tratament
juridic
echitabil, corespunzător
eforturilor depuse şi
anilor de cotizare pentru
cadrele
militare,
indiferent de momentul
pensionării.
Formularea
actuală
dezavantajează
pe
nedrept cadrele militare
pensionate înainte de
intrarea în vigoare a
Legii nr.164/2001, fapt
ce a determinat foarte
multe sesizări, reclamaţii
şi acţiuni în instanţă cu
soluţii contradictorii.

Nemodificat

12

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

de 55 de ani, dacă au la data trecerii în
rezervă cel puţin 25 de ani vechime în
serviciu, din care efectiv ca militar 15
ani. Baza de calcul pentru stabilirea
pensiei o constituie solda lunară brută
primită în ultima lună de activitate,
actualizată la data deschiderii
dreptului la pensie”.
15

Art.II. - Alineatul 1 al articolului 90 Nemodificat
din Legea nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.155 din 20 iulie 1995, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Cadrele militare în activitate, care nu
îndeplinesc condiţiile de pensionare,
nu pot fi trecute în rezervă pe timpul
cât se află în incapacitate temporară
de muncă, fiind internate în spitale ori
sanatorii, se găsesc în concedii
medicale sau în concediu pentru
creşterea copilului, iar cadrele militare
femei, nici în perioada gravidităţii, a
concediului de risc maternal şi a celui
de maternitate, acordate potrivit
art.15”.
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Nr.
crt.
16

Text act normativ de bază

Text Senat

Art.III. - (1) Fondurile necesare Nemodificat
aplicării prezentei ordonanţe de
urgenţă se asigură prin suplimentarea
bugetelor
aprobate
Ministerului
Apărării, Ministerului Internelor şi
Reformei
Administrative
şi
Serviciului Român de Informaţii.
(2) Potrivit prevederilor alin.(1) se
autorizează Ministerul Economiei şi
Finanţelor să efectueze modificările
necesare în bugetul de stat şi în
bugetele instituţiilor menţionate.

Text propus de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nemodificat

Preşedinte,
Costică CANACHEU

Preşedinte,
Gheorghe BARBU

Secretar,
George Scutaru

Secretar,
Pavel Todoran

Întocmit,
Expert Anca-Daria Cotoc
Expert Sorina Steliana Szabo
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