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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Bucureşti, 29 aprilie 2020  Bucureşti, 29 aprilie 2020 
Nr. 4c-9/260  Nr. 4c-15/376/623 

 
 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare 

de stat şi asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, trimise Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, pentru dezbatere şi examinare în fond, cu adresele 

nr.PLx 253/2019 din 3.06.2019, respectiv nr.PLx 386/2019 din 

18.09.2019. 

 

Prezentul raport comun a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON    ION MOCIOALCĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Bucureşti, 29 aprilie 2020  Bucureşti, 29 aprilie 2020 
Nr. 4c-9/260  Nr. 4c-15/376/623 

 
 
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat  
(PLx 253/2019) 

şi a proiectului de Lege pentru modificarea art.21 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 

(PLx 386/2019) 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, prin adresele  
nr. PLx 253/2019 din 3.06.2019, respectiv nr. PLx 386/2019 din 
18.09.2019, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru 

completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de 

stat, respectiv a proiectului de Lege pentru modificarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. 

 
 La întocmirea prezentului raport comun, în conformitate cu 
prevederile art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisiile au avut în vedere: 
• avizele favorabile ale Consiliului Legislativ (nr.242 şi 243 din 

28.03.2019) 
• avizele negative ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/397/13.06.2019 şi  
nr. 4c-6/545/24.09.2019) 

• avizele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(nr.4c-20/251/1.07.2019 şi nr.4c-20/338/07.10.2019) 
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• punctele de vedere, negative, ale Guvernului, transmise prin adresele 
nr.590/23.04.2019, nr.756/27.05.2019 şi nr.2293/03.04.2020. 

 
 Cele două iniţiative legislative au ca obiect de reglementare 
completarea art.21 din Legea nr.223/2015, cu un nou alineat, în sensul 
acordării posibilităţii de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare şi 
pentru personalul din sistemul de apărare care a fost trecut în rezervă sau 
i-a fost încetat raportul de serviciu ca urmare a reorganizării unităţii şi 
reducerii unor funcţii. 
 

Proiectele de lege fac 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 proiectele de lege în şedinţe separate.  
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

analizat proiectul de lege în şedinţele din 20.10.2019 şi 10.03.2020. 
La lucrări au participat deputaţii conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 
proiectului de lege cu nr. PLx 386/2019 şi respingerea proiectului de 
lege cu nr. PLx 253/2019.  

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a analizat proiectul de 

lege în şedinţa din 04.12.2019 şi şedinţa online din 28.04.2020. 
La lucrări au participat deputaţii conform listei de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea cu 
amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 386/2019 şi 
respingerea proiectului de lege cu nr. PLx 253/2019, membrii comisiei 
considerând că proiectul adoptat răspunde exigenţelor de tehnică 
legislativă.  

 
La dezbaterile din cele două comisii au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. 

 
Proiectele de lege au fost adoptate de Senat în şedinţa din 

28.05.2019 şi respectiv 16.09.2019 în condiţiile art.75 alin. (2), teza a III-
a din Constituţia României, republicată. 
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Pentru ambele proiecte de lege, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de lege 
cu nr.PLx 386/2019 şi respingerea proiectului de lege cu  
nr.PLx 253/2019, amendamente care se regăsesc în anexa care face 
parte din prezentul comun. 

 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Violeta Răduţ     Mitică-Marius Mărgărit 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Cătălin Chiper 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
Consilier parlamentar Elena Anghel 

 
  



 5/6 

 
ANEXA 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat  
Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
 

 
 

LEGE 
pentru completarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 
 

Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.   
Articol unic. – La articolul 21 din Legea 
nr.223/2015 privind pensiile militare de 
stat, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 
2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 
 

 
Nemodificat 

 



 

6/6 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat  
Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

3.   
“(3) De reducerea vârstei standard de 
pensionare prevăzută la alin.(1) beneficiază 
în mod corespunzător și militarii, polițiștii și 
funcționarii publici cu statut special care, la 
data depunerii cererii de pensionare, 
îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute 
la art. 16 alin. (1) lit. b) și care se regăsesc 
în una din următoarele situații:  
 
a) au fost trecuți în rezervă în conformitate 
cu art.45 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h) din 
Legea nr. 384/2006 privind statutul 
soldaților și gradaților profesioniști; 
 
b) au fost trecuți în rezervă ori au încetat 
raporturile de serviciu din motive 
neimputabile militarului, ca urmare a 
reorganizării unității militare sau a reducerii 
unor funcții din statele de organizare, 
precum și pentru alte motive ori nevoi ale 
instituțiilor din domeniul apărării naționale, 
ordinii publice și securității naționale. ” 
 
 
 

 
“(3) De reducerea vârstei standard de 
pensionare prevăzută la alin.(1) beneficiază 
și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu 
statut special care, la data depunerii cererii 
de pensionare, îndeplinesc condițiile de 
vechime prevăzute la art.16 alin. (1) lit. b) 
și care se regăsesc în una din următoarele 
situații: 
 
a) au fost trecuți în rezervă în conformitate 
cu art.45 alin. (1) lit. a), b), e), g) și h) din 
Legea nr.384/2006, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
b) au fost trecuți în rezervă ori le-au încetat 
raporturile de serviciu din motive 
neimputabile acestora, ca urmare a 
reorganizării unității militare sau a reducerii 
unor funcții din statele de organizare, 
precum și pentru alte motive ori nevoi ale 
instituțiilor din domeniul apărării naționale, 
ordinii publice și securității naționale. ” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Corectarea unei erori 
gramaticale. 
 
Claritatea formulării. 
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