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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 şi

O.U. nr.166 din 17.12.2001 şi menţinerea prevederilor art.48, 79 şi 80 din Legea
nr.164/2001, aşa cum au fost ele adoptate de Parlamentul României

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu
propunerea legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 şi O.U. nr.166 din
17.12.2001 şi menţinerea prevederilor art.48, 79 şi 80 din Legea nr.164/2001, aşa cum au
fost ele adoptate de Parlamentul României, trimisă cu adresa nr.20 din 22 aprilie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la
Consiliul Legislativ şi de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, precum şi punctul de vedere al Guvernului.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus
menţionat în procedură obişnuită.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organică, conform prevederilor
constituţionale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea a două ordonanţe de
urgenţă ce modifică Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din următoarele
considerente:
- articolul 2 încalcă principiul neretroactivităţii legii civile consacrat de Constituţia

României la art.15 alin.(2): �Legea dispune numai pentru viitor (...).�
- încalcă normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăzute de

Legea nr.24/2000.
- abrogarea celor două ordonanţe de urgenţă de modificare şi completare a Legii

nr.164/2001 nu se impune, întrucât ele au avut în vedere: necesitatea adecvării
sistemului de pensii militare la condiţiile reale existente; apropierea de legislaţia privind
sistemul public de pensii; posibilitatea asigurării resurselor financiare disponibile.



La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi din partea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale d-na Georgeta Gheorghe � director general şi d-na Cecilia
Sebe � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai
comisiei.

În urma dezbaterilor în şedinţa din data de 4 iunie 2002, Comisia a propus
respingerea cu 17 voturi pentru şi o abţinere.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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