
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 24.02.2000 
Nr.169/XVIII/11 

 
 
 

RAPORT  
asupra Deciziei Curţii Constituţionale nr.20 din 2 februarie 2000, 

referitoare la constituţionalitatea unor prevederi din Legea privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  

 
   
  Cu adresa din 16.02.2000, Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre 
examinare, Decizia Curţii Constituţionale nr.20 din 2 februarie 2000, 
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a art.41 alin.(2) din Legea 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a 
dispoziţiilor art.198 din aceeaşi lege prin care a fost abrogat art.103 din Legea 
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească,  republicată.  
  Potrivit adresei de investire, în şedinţa din 23 februarie 2000, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a analizat conţinutul deciziei 
Curţii Constituţionale şi a constatat următoarele:  

- Curtea Constituţională a fost sesizată de către Curtea 
Supremă de Justiţie, în conformitate cu prevederile  art.144 lit.a) din 
Constituţia României şi ale art.26 lit.d) din Legea nr.56/1993, republicată, să 
se pronunţe asupra constituţionalităţii prevederilor art.41 alin.(2) din Legea 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a 
dispoziţiilor art.198 din aceeaşi lege prin care a fost abrogat art.103 din Legea 
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată;   

- prin Decizia nr.20/2000, Curtea Constituţională constată 
că sunt constituţionale dispoziţiile art.41 alin.(2) din Legea privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pe considerente obiective 
şi raţionale reţinute în considerentele deciziei;  

- de asemenea, Curtea Constituţională  constată că sunt 
neconstituţionale dispoziţiile art.198 din aceeaşi lege, în partea referitoare la 
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abrogarea  art.103 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, 
republicată.  

Examinând, în şedinţă, obiecţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art.198 din lege cu privire la abrogarea art.103 din Legea 
nr.92/1992, republicată în urma discuţiilor purtate, în care membrii comisiei 
şi-au exprimat punctul de vedere, asupra acesteia s-a hotărât, cu majoritate de 
voturi să se propună plenului Camerei Deputaţilor, cu respectarea procedurii 
prevăzută de art.145 alin.(1) din Constituţia României şi de art.118 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, admiterea acestei obiecţiuni, pentru 
următoarele considerente:  

1. Justificarea acordării şi menţinerii pensiei de serviciu, în 
cazul magistraţilor, rezidă în statutul special al acestora care le interzice 
exercitarea unor activităţi producătoare de venituri, cu excepţia funcţiilor 
didactice din învăţământul superior, precum şi în gradul ridicat de risc pe care 
îl presupune exercitarea funcţiei de magistrat, caracteristică comună pentru 
întregul personal al forţelor de apărare a ordinii publice, a ordinii de drept.  

2. Prin  abrogarea art.103 din Legea pentru organizarea 
judecătorească, s-ar suprima magistraţilor dreptul de a li se stabili, în 
condiţiile legii, pensie de serviciu, drept de care militarii vor continua să 
beneficieze, întrucât Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat, cu 
modificările ulterioare, ce le conferă acest drept, nu este prevăzut spre 
abrogare între actele normative enumerate la art.198 din Legea privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, acest aspect 
ducând la ideea inegalităţii de tratament între magistraţi şi cadrele militare. 
Or, cele două acte normative, prin care s-a introdus pensia de serviciu pentru 
cele două categorii, au avut în vedere stimularea stabilităţii în serviciu şi a 
formării unei cariere în magistratură sau, după caz, în rândul cadrelor militare.  

3. Statutele speciale adoptate pentru aceste două categorii 
profesionale sunt mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor şi 
magistraţilor obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu 
le au, astfel că reglementările referitoare la pensia de serviciu pentru militari 
ca şi acelea referitoare la pensia de serviciu pentru magistraţi, cu diferenţele 
pe care această pensie la prezintă faţă de pensia comună de asigurări sociale, 
nu constituie o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, 
principiu prevăzut de art.16 alin.(1) din Constituţie, ci reprezintă o 
recunoaştere a interdicţiilor severe şi a riscurilor sporite la care cele două 
categorii profesionale sunt supuse.   

4. Abrogarea reglementării referitoare la pensia de serviciu 
pentru magistraţi este contrară exigenţelor actuale pe care importante 
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documente internaţionale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile 
magistraţilor, în considerarea importanţei rolului acestora în apărarea statului 
de drept.  

În consecinţă, faţă de cele expuse mai sus, membrii comisiei 
propun plenului Camerei Deputaţilor admiterea obiecţiunii de 
neconstituţionalitate, astfel cum a fost constatată de către Curtea 
Constituţională prin Decizia nr.20/2 februarie 2000 şi propun modificarea 
art.198 din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, prevăzut la pct.151 din Raportul Comisiei de mediere pentru 
soluţionarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere 
ale Parlamentului, în sensul eliminării art.103 din Legea nr.92/1992 pentru 
organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.259 din 30 septembrie 1997, dintre prevederile supuse abrogării.  
  Potrivit prevederilor art.145 din Constituţia României, precum şi 
ale art.118 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, obiecţiile de 
neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale sunt înlăturate numai în cazul 
în care atât Camera Deputaţilor cât şi Senatul adoptă legea în aceiaşi formă cu 
o majoritate de cel puţin două treimi din numărul fiecărei camere.  
  În cazul în care în una din Camere nu se obţine majoritatea de 
două treimi, prevăzută la art.145 alin.(1) din Constituţie, prevederile declarate 
neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale se înlătură din lege, 
operându-se, cu aprobarea Camerei, corelările tehnico-legislative necesare.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale este organică, fiind votată 
de membrii Camerei Deputaţilor potrivit prevederilor art.74 alin.(1) din 
Constituţia României.  
 
 
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,  
        Emil Teodor Popescu                                Nicolae Grădinaru  


