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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind pensiile militare de stat 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 
sesizate, prin adresa nr. Plx 586/2015 din 9 septembrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind 

pensiile militare de stat.  
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.422/29.04.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1003/16.04.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/787/22.09.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1067/22.09.2015). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 
unui sistem de pensii militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale 
din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe 
separate.  
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La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională din data de 16 septembrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 24 
deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. În urma dezbaterilor, 
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, din partea Guvernului, doamna Otilia Sava 
– Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 1 

octombrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 24 
membri ai comisiei. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La dezbateri a participat, din partea Guvernului, doamna Otilia Sava 
– Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 
Propunerea legislativă a fost respins de Senat în şedinţa din 7 

septembrie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât domeniul 
pensiilor militare de stat este reglementat prin Legea nr.223/2015, 
propunerea legislativă rămânând fără obiect. Prin adoptarea acestui 
proiect de act normativ s-ar crea paralelisme legislative, fapt care 
contravine principiilor de tehnică legislativă. 

 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Ioan Benga 

             
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu     Consilier parlamentar Daria Cotoc 
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