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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare 

de stat  
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa 
pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, trimisa cu adresa nr.670 din 16 
decembrie 2002. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ si Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si punctul de vedere 
al Guvernului. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura de urgenta. 

 
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

constitutionale, si are ca obiect de reglementare modificarea art.79 alin.(1) lit.a) din Legea nr.164/2001 
privind pensiile militare de stat, republicata. Reglementarea propune ca în procedura de recalculare a 
pensiilor militare de stat, stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrarii în vigoare a Legii 
nr.164/2001, vechimea totala în serviciu sa se stabileasca potrivit dispozitiilor art.4 din Hotarârea 
Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, 
conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activite, si nu în functie de vechimea 
rezultata din dosarul de pensionare. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative deoarece prevederile H.G. 
nr.1294/2001 nu pot fi aplicate si cadrelor militare care beneficiaza de recalcularea pensiilor, întrucât 
pentru acestia vechimea în serviciu a fost determinata conform legislatiei în vigoare la momentul iesirii la 
pensie. Potrivit art.78 din Constitutia României, o lege intra în vigoare la data publicarii ei în Monitorul 
Oficial al României sau la data prevazuta în textul acesteia, iar potrivit art.15 alin.(2) din Constitutie, 
legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile. 

 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitati: d-l general Florea Mangu 
din partea Ministerului Aparararii Nationale, d-l general Petre Carpen din partea Ministerului de 
Interne, si d-l colonel Nicolae Ionita din partea Serviciului Român de Informatii. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 18 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 10 iunie 2003, Comisia propune 
respingerea acesteia cu 13 voturi pentru si o abtinere. 
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