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Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/561/3 decembrie 2003 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind 

pensiile militare de stat 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru munca si protectie sociala a fost sesizata, pentru dezbatere si avizare pe fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, trimis cu adresa nr. P.L.-x 714 din 
26 noiembrie 2003. 
 

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

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 79 din Legea nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat. Acest articol prevede ca pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare 
aparitiei Legii nr.164/2001 se recalculeaza, urmând ca sumele rezultate ca diferenta între pensiile în plata si 
pensiile recalculate sa fie achitate esalonat, în perioada 2002-2004. În proiect propune ca suma prevazuta 
a se achita pensionarilor cu începere de la 1 ianuarie 2004 sa fie acordata cu începere de la 1 noiembrie 
2003. 
 

Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât se impune atenuarea decalajului existent 
între pensiile militare de stat aflate în plata si cele recalculate. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) 

din Constitutie. 
 

3. La lucrarile comisiei au fost prezenti un numar de 18 deputati, din totalul de 21 membri ai 
comisiei. 

 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitati, în conformitate cu prevederile art.51 si 52 din 
Regulamentul Camerei Deputatilor: 
1. din partea Ministerului Apararii Nationale – d-l g-ral Dumitru Ianculescu si d-l Florin Vasile, consilier 
juridic. 
2. din partea Ministerului Administratiei si Internelor – d-l Florin Ivan Popa, seful Casei de pensii. 
 

4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constitutie si art.86 din Regulamentul Camerei Deputatilor, 
este de competenta decizionala a Camerei Deputatilor. 
  

Proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentata de Senat, cu unanimitate de voturi. 
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