PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nr.32/135/2012

Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
Nr. 27/123/2012
Bucureşti, 13.06.2012
PL. x. 102/2012

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

1. În conformitate cu prevederile art. 95 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 obişnuită, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis cu adresa nr. PL.x. 102 din 4 mai 2012 şi înregistrat cu nr.32/135 din 07.05.2012, respectiv
nr. 27/123 din 07.05.2012.
Consiliul Legislativ, cu nr. 1161/02.11.2011, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu anumite observaţii şi propuneri.
Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu adresa nr. 2745 din 2.12.2011, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma
prezentată.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea OUG nr. 1/2011, astfel încât punctajul minim anual să fie calculat în
funcţie de datele din Memoriul personal al pensionarului, iar în situaţia în care, din procesul de recalculare a rezultat un cuantum mai mic al pensiei, să se
menţină cuantumul din luna decembrie 2010.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au
examinat proiectul de lege în şedinţe comune, pe 21 mai şi 13 iunie 2012.
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4. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2012.
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
6. La şedinţă din partea Comisiei pentru apărare au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23 membri ai acesteia, iar din partea Comisiei pentru
muncă au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 25 de membri ai acestei Comisii.
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă propun plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea acestui proiect de Lege, cu următoarele amendamente:
Amendamente admise
Nr.
crt.

Text act normativ de bază
OUG nr. 1/2011

Motivarea
amendamentelor
propuse

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Titlul legii

Titlul legii

LEGE
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri
în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională

LEGE
pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri
în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor proveniţi din
sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă
naţională,
publicată
în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată
prin Legea nr. 165/2011, se modifică şi
se completează după cum urmează:

Articol unic. – Articolul 7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri
în
domeniul
pensiilor
acordate Se modifică doar art.
beneficiarilor proveniţi din sistemul de 7.
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 81 din 31
ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr.

_

1.

_
2.

Se modifică doar art.
7.

2

Nr.
crt.

Text act normativ de bază
OUG nr. 1/2011

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

165/2011, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
1. La articolul 1, alineatul (4) se Se elimină.
modifică şi va avea următorul cuprins:

3.

4.

5.

Art. 1.
(4) În cazul pensiilor prevăzute la
alin. (1), pentru care, până cel mai
târziu la data de 31 octombrie 2011,
nu pot fi identificate veniturile
realizate lunar pentru anumite
perioade, la stabilirea punctajului
mediu anual se utilizează cuantumul
soldei de grad şi al soldei de funcţie
minime corespunzătoare gradului
militar deţinut, conform anexei nr.
1, dar nu mai puţin de salariul
mediu brut/net pe economie, iar
pentru perioada anterioară anului
1952 se utilizează salariul mediu
brut pe economie.
Art. 4. - Pensiile recalculate pe baza
documentelor care atestă veniturile
lunare individuale realizate pentru
întreaga perioadă care constituie
stagiu de cotizare rămân în plată în
cuantumurile rezultate în urma
recalculării.

„(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (Comisia pentru apărare)
(1), pentru care nu pot fi identificate
veniturile realizate lunar pentru anumite
perioade, la stabilirea punctajului mediu
anual se utilizează cuantumul soldei de
grad şi al soldei de funcţie stabilite în
conformitate cu datele din Memoriul
personal al pensionarului, iar pentru
perioada anterioară anului 1952 se
utilizează salariul mediu brut pe
economie.”

Memoriul
personal
este specific doar
MApN,
în
alte
instituţii ale sistemului
de apărare, ordine
publică şi siguranţă
naţională fiind uzitată
sintagma
„dosar
personal”. Nu este
prevăzută
nicio
definiţie exactă a
sintagmei ceea ce
poate
genera
interpretări.

2. La articolul 4, după alineatul (1) se Se elimină.
introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
(Comisia pentru apărare)
„(2) În situaţia în care prin recalculare a
rezultat un cuantum mai mic, se menţine
cuantumul pensiei din luna decembrie
2010.”
3. La articolul 6, alineatul (1) se Se elimină.
modifică şi va avea următorul cuprins:
(Com. pt. apărare)

Situaţia
este
reglementată
prin
modificările
şi
completările art.7.
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Nr.
crt.

6.

Text act normativ de bază
OUG nr. 1/2011

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe
baza documentelor care atestă
veniturile realizate şi a salariului
mediu brut pe economie sau
exclusiv pe baza salariului mediu
brut pe economie pentru perioadele
care constituie stagiu de cotizare şi
ale căror cuantumuri sunt mai mici
decât cele aflate în plată în luna
decembrie 2010 se menţin în plată
în cuantumurile avute în luna
decembrie 2010 începând cu luna
ianuarie 2011 până la data emiterii
deciziei de revizuire.

„Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe baza
documentelor care atestă veniturile
realizate şi a salariului mediu brut pe
economie sau exclusiv pe baza salariului
mediu brut pe economie pentru
perioadele care constituie stagiu de
cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai
mici decât cele aflate în plată în luna
decembrie 2010 se menţin în plată în
cuantumurile avute în luna decembrie
2010, începând cu luna ianuarie 2011,
până la data emiterii deciziei de
revizuire, precum şi după data emiterii
deciziei de revizuire.”
4. Articolul 7 se modifică şi va avea Articolul 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:

Art. 7. - (1) În cazul pensiilor
prevăzute la art. 5 şi 6, nu mai
târziu de data de 31 martie 2012 se
va efectua regularizarea acestora,
prin stabilirea sumelor de plată sau
de recuperat, după caz, în funcţie de
cuantumurile rezultate după luarea
în
considerare
a
tuturor
documentelor care atestă veniturile
realizate pe întreaga durată a stagiului
de cotizare sau după aplicarea grilei
prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Sumele de plată se vor achita
până cel târziu la data de 31
decembrie 2012, iar sumele de
recuperat se reţin din drepturile de

„Art. 7. - (1) În cazul pensiilor prevăzute
la art. 5, nu mai târziu de data de 31
martie 2012, se va efectua regularizarea
acestora prin stabilirea sumelor de plată,
în funcţie de cuantumurile rezultate după
luarea în considerare a tuturor
documentelor care atestă veniturile
realizate pe întreaga durată a stagiului de
cotizare şi după aplicarea prevederilor
art. 1 alin. (4).

„Art. 7. - (1) În cazul pensiilor prevăzute
la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31
martie 2012, se va efectua regularizarea
acestora, prin stabilirea sumelor de plată
sau de recuperat, după caz, în funcţie
de cuantumurile rezultate după luarea în
considerare a tuturor documentelor care
atestă veniturile realizate pe întreaga
durată a stagiului de cotizare sau după
aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1.

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nu mai este necesară
recuperarea sumelor.

Este necesară
menţinerea grilei.

(2) Sumele de plată se vor achita până (2) Sumele de plată se achită până cel
cel târziu la data de 31 decembrie 2012.” târziu la data de 31 decembrie 2012.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază
OUG nr. 1/2011

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

pensie, în condiţiile legii.

7.

ANEXA Nr.
1:
SITUAŢIE 5. Anexa nr. 1 se abrogă.
cuprinzând cuantumul soldelor de
grad şi soldelor de funcţie minime
corespunzătoare gradelor militare
deţinute

şef serviciu, Daria Cotoc

(3) În situaţia în care prin
regularizarea pensiei prevăzută la
alin. (1) rezultă sume de recuperat
pentru perioada 1 ianuarie 2011 la 31
decembrie 2011, acestea nu se
recuperează, indiferent dacă au fost
sau nu emise decizii în acest sens.”
(dl. dep. George Scutaru)
Se elimină.

Motivarea
amendamentelor
propuse
Este necesară o soluţie
echitabilă care să
permită
amnistia
fiscală a celor care în
urma recalculării au
de restituit statului
sume încasate în
perioada 1 ian - 31
dec 2011.

Este necesară
menţinerea grilei.

(Com. pt. apărare)

Preşedinte,

Vicepreşedinte,

Costică CANACHEU

Ioan CINDREA

Secretar,

Secretar,

Gheorghe ANA

Adrian SOLOMON

şef serviciu Elena Mesaroş
expert Geta Doană
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi
protecţie socială
Nr. 27/123/2012

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nr.32/135/2012

Bucureşti, 13.06.2012
PL. x. 102/2012

Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea OUG
nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
Preşedinte,

Vicepreşedinte,

Costică CANACHEU

Ioan CINDREA
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