COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Prezentul raport înlocuieşte raportul cu Nr. /XXXVI / 7/127/ 5 mai 1997
Nr.XXXVI/7/ 14 mai 1997
RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi prin adresa nr. 61/ 17 martie 1997, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a fost sesizată în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977
În şedinţa din 14 mai 1997 Comisia a reexaminat proiectul de lege susmenţionat ca urmare a modificărilor adoptate recent în legislaţia de
asigurări sociale , propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
NR.
crt.
1.

TEXT INIŢIAL

2. Art.56 alin. (1) va avea următorul cuprins:
“Art.56.- (1) Plata pensiei, a pensiei suplimentare
şi a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe
timpul cât pensionarul execută o pedeapsă
privativă de libertate.”

AMENDAMENTUL COMISIEI
( autor dl. deputat Buzatu Dumitru)
Comisia propune ca textul alineatului (1)
al Art. 56 să aibă următorul cuprins , ca
pct.2 al legii modificatoare:
“2. Alineatul (1) al articoului 56 va avea
următorul cuprins:
“Art.56.- (1) Plata pensiei şi a celorlalte
drepturi aferente se suspendă pe timpul cât
pensionarul :
a) execută o pedeapsă privativă de
libertate;
b) este concentrat ori mobilizat”

MOTIVARE
Propunerea se bazează pe argumentele
iniţiatorului şi anume : art.70 din Legea nr.
46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru
apărare
anexa nr.x, la D.nr. 163/1975, H.G.
0282/1993 art.30 alin.1
Pentru documentare redăm mai jos textul
Art.56.- în prezent în vigoare.
Art.56.- (1) Plata pensiei şi a celorlalte drepturi
aferente se suspendă pe timpul cât pensionarul:
a) execută o pedeapsă privativă de libertate;
b) are domiciliul stabilit pe teritoriul altei ţări.
c) este concentrat ori mobilizat.
(2) Pe timpul cât un pensionar de invaliditate gradul
I este internat în unităţi de asistenţă socială, se

1

suspendă plata sumei acordate pentru îngrijire.
(3) Suspendarea plăţii pensiei se face începând cu
luna următoare celei în care a intervenit cauza care a
determinat suspendarea.

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
1.

Amendament propus de
dl. Deputat Ion Lazia
1.
Abrogarea prevederilor de la litera
c) alineat (1) al articolui 56 din Decretul nr.
214/1977 privind pensiile militare de stat

Motivare
1. Argumente pentru susţinere
Prin prevederile de la lit.c) alin.(1) art. 56 din Decretul nr. 214/1977 se suspendă plata pensiei pensionarilor
militari când sunt concentraţi sau mobilizaţi. Se propune plata pensiei pe timpul concentrării sau mobilizării
din acealeaşi considerente pentru care s-a hotărât plata pensiei atunci când pensionarul militar are domiciliul
stabilit pe teritoriul altui stat, sau execută o pedeapsă privativă de libertate. Mai mult decât atât, în susţinerea
propunerii de a nu se suspenda plata pensiei pe perioada concetrării şi mobilizării stau şi dispoziţiile legale
prin care este admis cumulul pensiei cu salariul, aceasta fiind o activitate prestată după pensionare.
2. Argumente pentru respingere
În situaţia în care pensionarul militar este concentrat sau mobilizat, beneficiază de soldă şi alte drepturi
băneşti ca şi cadrele militare aflate în activitate. Propunerea de respingere adoptată de comisie se bazează pe
argumentele iniţiatorului : art.70 din Legea nr. 46/5.06.1996 privind pregătirea populaţiei pentru aparare,
anexa nr.x, la D.nr. 163/1975, H.G. 0282/1993 art.30 alin.1.
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