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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru munca si protectie sociala         Nr.27/264/5 septembrie 2003 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor 

personalului diplomatic si consular 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere 
pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului 
diplomatic si consular, trimis comisiei cu adresa nr.359 din 2 iunie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii: 
1. Comisia pentru buget, finante si banci; 
2. Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura de urgenta. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor constitutionale. El are ca obiect de reglementare: 
a) instituirea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic si consular care au vârsta si stagiul complet de cotizare prevazut de legislatia de pensii si 

alte drepturi de asigurari sociale, din care o vechime de cel putin 20 de ani barbatii si 15 ani femeile în diplomatie; 
b) cuantumul pensiei de serviciu se propune a fi egal cu 80% din venitul salarial lunar net încasat de la administratia centrala a Ministerului Afacerilor de Externe 

la data pensionarii; 
c) recalcularea pensiilor aflate în plata apartinând personalului diplomatic si consular, ca o masura reparatorie; 
d) actualizarea pensiilor de serviciu în functie de venitul lunar net salarial al membrilor personalului diplomatic si consular aflat în activitate în administratia 

centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comert Exterior. 
 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât personalul diplomatic si consular constituie o categorie socio-profesionala distincta, cu 
multe aspecte specifice privind recrutarea si selectia personalului, pregatirea profesionala, organizarea si disciplina muncii, presiunile psihice si eforturile pe care 
le reclama diplomatia, privatiunile familiale în timpul activitatii, precum si modul de salarizare. 

 

 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitati din partea Ministerului Afacerilor Externe: d-l Augustin Berindeanu – ambasador, d-l Ion 
Diaconu – Secretar general si d-na Elena Serbanescu – secretar, iar din partea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – d-na Georgeta Gheorghe – 
director si d-na Maria Leanca - expert. 
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La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 
În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din data de 3 septembrie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia cu urmatoarele modificari: 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text initial 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
0 1 2 3 
 
1 

 
Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de 
pensionare a membrilor personalului diplomatic si 
consular. 
 

 
Se propune reformularea textului dupa cum urmeaza: 
“Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a 
membrilor personalului diplomatic si consular, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.376 din 2 
iunie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:” 
 

 
 
 
Pentru respectarea normelor de tehnica 
legislativa. 
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__ 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 1, cu urmatorul cuprins: 
“1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce 
alineatul (3) cu urmatorul cuprins: 
(3) Constituie, de asemenea, vechime în diplomatie sau, 
dupa caz, în activitatea de comert exterior si cooperare 
economica internationala urmatoarele perioade: 
a) perioadele lucrate de membri ai personalului 
diplomatic si consular ca detasati la Administratia 
Prezidentiala, Parlamentul sau Guvernul României,  

 
 
 
Pentru evitarea discriminarilor, întrucât 
de la aparitia OUG nr.36/2003 si pâna 
în prezent s-au ivit o serie de cazuri care 
nu au fost reglementate de aceasta.  
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  precum si la ministere si alte institutii centrale; 
b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic 
si consular alesi sau numiti în functii de demnitate 
publica; 
c) perioadele lucrate de membri ai personalului 
diplomatic si consular la Administratia Prezidentiala, 
Parlamentul si Guvernul României, ca angajati prin 
transfer în interesul serviciului, în calitate de consilieri 
si experti pe probleme de politica externa, relatii 
internationale si protocol;  
d) perioadele lucrate de membri ai personalului 
diplomatic si consular ca functionari internationali 
trimisi de statul român si salarizati de organizatii 
internationale, daca dovedesc, cu documente bancare, 
ca au retras sumele ce le-au fost retinute din salarii 
pentru pensii si le-au transferat în contul statului 
român.” 
 
Autori: deputat Smaranda Dobrescu 

 

    
    

3 Articolul 3, alineatul 1 
(1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante 
de urgenta, pensiile aflate în plata ale membrilor 
personalului diplomatic si consular pensionati din 
Ministerul Afacerilor Externe si care îndeplinesc 
conditiile prevazute la art.1 se actualizeaza la nivelul 
cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin 
aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale 
lunare nete, stabilite conform art.2, corespunzatoare 
limitei maxime de încadrare a membrilor personalului 
diplomatic si consular cu aceleasi grade sau functii, 
aflati în  

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 2, cu urmatorul cuprins: 
“2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul 
cuprins: 
(1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta, pensiile aflate în plata ale membrilor personalului 
diplomatic si consular care îndeplinesc conditiile prevazute la 
art.1 se actualizeaza la nivelul cuantumurilor pensiilor de 
serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la 
veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art.2, 
corespunzatoare limitei maxime de încadrare a membrilor 
personalului diplomatic 

 
 
 
 
S-a eliminat sintagma “pensionati din 
Ministerul Afacerilor Externe si” 
pentru a beneficia de pensii de serviciu 
si persoanele care urmeaza sa fie 
pensionate din alte institutii decât 
Ministerul Afacerilor Externe si care 
îndeplinesc conditiile prevazute la art.1. 
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 activitate în administratia centrala a Ministerului 
Afacerilor Externe si avute de acestia la data intrarii 
în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 

si consular cu aceleasi grade sau functii, aflati în activitate în 
administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si avute 
de acestia la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta.” 
 
Autori: deputatii Smaranda Dobrescu si Dumitru Buzatu 
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Articolul 4, alineatul (3) 
(3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante 
de urgenta, pensiile persoanelor pensionate din 
administratia centrala a Departamentului de Comert 
Exterior si a celorlalte ministere si departamente de 
comert exterior mentionate la alin.(1) se 
actualizeaza, daca îndeplinesc conditiile prevazute la 
alin.(1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu 
calculate prin aplicarea procentului de 80% la 
veniturile salariale lunare nete, stabilite conform 
art.2, corespunzatoare limitei maxime de încadrare a 
persoanelor cu aceleasi grade sau functii, aflate în 
activitate în administratia centrala a Departamentului 
de Comert Exterior si avute de acestea la data 
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 
 

 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 3, cu urmatorul cuprins: 
“3. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul 
cuprins: 
(3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta, pensiile persoanelor care au desfasurat activitate 
în administratia centrala a Departamentului de Comert 
Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert 
exterior mentionate la alin.(1) se actualizeaza, daca 
îndeplinesc conditiile prevazute la alin.(1), la nivelul 
cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea 
procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite 
conform art.2, corespunzatoare limitei maxime de încadrare a 
persoanelor cu aceleasi grade sau functii, aflate în activitate în 
administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior si 
avute de acestea la data intrarii în vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta.” 
 

Autori: deputatii Smaranda Dobrescu si Dumitru Buzatu 
 

 
 
 
 
 
Pentru a beneficia de pensii de serviciu 
si persoanele care urmeaza sa fie 
pensionate din alte institutii decât 
Ministerul Afacerilor Externe si care 
îndeplinesc conditiile prevazute la art.1. 

    
5 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 

nou, ca pct. 4, cu urmatorul cuprins: 
“4. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce 
alineatul (5) cu urmatorul cuprins: 
(5) Pentru membrii personalului diplomatic si consular,  

 
 
Pentru a putea fi cumulata vechimea în 
diplomatie cu vechimea în activitatea de 
comert exterior. 
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  precum si pentru celelalte persoane care au lucrat sau 
lucreaza atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât si în 
directiile generale de comert exterior din Ministerul 
Economiei si Comertului, precum si în fostele ministere 
si departamente de comert exterior, vechimea în 
diplomatie si vechimea în activitatea de comert exterior 
se cumuleaza. 
 

Autori: deputatii Longher Ghervazen si Gheorghe Suditu 
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__ 

 

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 5, cu urmatorul cuprins: 
“5. Dupa articolul 4 se introduce articolul 41 cu 
urmatorul cuprins: 
Art.41. În cazul în care, din însumarea perioadelor de 
vechime, rezulta fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se 
întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.” 
 

Autori: deputatii Longher Ghervazen si Gheorghe Suditu 
 

 
 
 
Pentru claritatea aplicarii legii. 

 
7 

 
__ 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 6, cu urmatorul cuprins: 
 “6. La articolul 8, se introduce alineatul (2) cu 
urmatorul cuprins: 
“(2) Sotia sau sotul si copiii persoanelor îndreptatite la 
pensie de serviciu, decedate înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza 
de pensie de urmas din pensia de serviciu a acestora, în 
conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public 
de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.” 
 

Autori: deputatii Longher Ghervazen si Gheorghe Suditu 

 
 
 
 
 
Pentru a evita discriminarile dintre 
urmasii persoanelor îndreptatite la 
pensie de serviciu care au decedat 
înainte si respectiv dupa intrarea în 
vigoare a OUG nr.36/2003. 

    



6 

    

0 1 2 3 
 
8 

 
Art.9. – Partea din pensia de serviciu care 
depaseste nivelul pensiei din sistemul public de pensii 
si alte drepturi de asigurari sociale se suporta din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si 
Solidaritatii Sociale. 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 7, cu urmatorul cuprins: 
“7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 
“Art.9. – Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul 
pensiei din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.” 
 
Autor: deputat Longher Ghervazen 
 

 
 
 
 
 
 
Întrucât denumirea acestui minister a 
fost completata. 

 
9 

 
Art.12. – Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, 
Ministerul Afacerilor Externe si Departamentul de 
Comert Exterior vor asigura aplicarea prezentei 
ordonante de urgenta dupa publicarea sa în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text 
nou, ca pct. 8, cu urmatorul cuprins: 
“8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: 
“Art.12. – Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, 
Ministerul Afacerilor Externe si Departamentul de Comert 
Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonante de urgenta 
dupa publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
 

 
 
 
Întrucât denumirea acestui minister a 
fost completata. 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins urmatorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamentul propus si autorul acestuia Motivare  

0 1 2 3 
 
1 

 
Articolul 2, alineatul (1) 
(1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii 
personalului diplomatic si consular, de la gradul 
diplomatic de atasat, respectiv de agent consular, 
pâna la cel de ambasador inclusiv, care 
îndeplinesc conditiile prevazute la art.1, este de 
80% din venitul salarial lunar net corespunzator 
gradelor sau functiilor diplomatice si consulare, 
avut de acestia în administratia centrala a 
Ministerului Afacerilor Externe la data 
pensionarii. 
 

 
D-na deputat Maria Apostolescu propune 
reformularea textului alin.(1) al art.2 dupa cum 
urmeaza: 
“(1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii 
personalului diplomatic si consular, de la gradul 
diplomatic de atasat, respectiv de agent consular, 
pâna la cel de ambasador inclusiv, care îndeplinesc 
conditiile prevazute la art.1, este de 50% din venitul 
salarial lunar net corespunzator gradelor sau functiilor 
diplomatice si consulare, avut de acestia în 
administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe 
la data pensionarii.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Procentul de 80% din venitul salarial lunar net 
este mult prea mare, având în vedere ca este 
vorba de o pensie de serviciu care se adauga la 
cea conform Legii nr.19/2000, la care procentul 
aplicat este de doar 39,5%. 
 
Argumente pentru respingere: 
Data fiind importanta activitatii desfasurate de 
personalul diplomatic si consular, se justifica 
acordarea pensiei de serviciu în procent de 80% 
din venitul salarial lunar net. 
Mai mult, tinând cont de actualele cuantumuri, 
acestea se situeaza în jurul valorii de 50% din 
venitul salarial lunar net, masura care ar duce la 
lipsa de justificare a OUG. 

 
Comisia propune aprobarea proiectului cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotriva si 2 abtineri. 

 
PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Pavel TODORAN 

 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
Expert Sorina Steliana SZABO 


