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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
 
Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/215/11 septembrie 2003 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea art.198 din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale  

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa pentru 
modificarea si completarea art.198 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte 
drepturi de asigurari sociale, trimisa cu adresa nr.11 din 22 aprilie 2003. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ si Comisia juridica, de disciplina si imunitati, precum si punctul de vedere al Guvernului. 

 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 
procedura obisnuita. 

 

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
constitutionale, si are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art.198 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu uneleprevederi care sa dispuna abrogarea art.103 din Legea nr.92/1992 
pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.21-22 
din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata. 

 

Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente: 
1. Pensia de serviciu pentru magistrati, introdusa în anul 1997, prin efectul modificarii si completarii 

Legii nr.92/1992 pentru organizare judecatoreasca, la fel ca si pensia pentru cadrele militare, 
prevazuta initial de Decretul nr.214/1977 si, ulterior, de Legea nr.164/2001 (care a înlocuit 
reglementarea din decret), au fost instituite în vederea stimularii stabilitatii în serviciu si a formarii 
unei cariere în magistratura, respectiv în serviciul cadrelor militare permanente. 

2. Curtea Constitutionala a retinut ca elementele “care diferentiaza regimul de pensionare al 
militarilor si magistratilor, de regimul general al pensiilor, asigura un tratament juridic 
specific celor doua categorii de asigurati” care însa “nu reprezinta un privilegiu”, ci este 
“justificat, în mod obiectiv”, constituind o “compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta 
din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna magistratii si militarii”. 
Jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat, în mod constant si în deplin acord cu jurisprudenta 
Curtii Europene a Drepturilor Omului, ca principiul egalitatii nu este sinonim cu uniformitatea si ca, 
pentru situatii diferite, poate exista un tratament diferit, recunoscându-se dreptul la aceasta 
diferenta. 
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Diferentierea regimului juridic de pensionare al magistratilor si cadrelor militare fata de regimul 
stabilit pentru alte categorii de asigurati este justificata în mod obiectiv de specificul activitatii, care 
impune celor doua categorii profesionale obligatii si interdictii severe, precum si riscuri profesionale 
sporite. 

 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat ca invitati din partea Ministerului 
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – d-na Georgeta Gheorghe, director general si din partea 
Ministerului Apararii Nationale – d-l Florin Vasile, consilier. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din data de 9 septembrie 2003, Comisia 

propune respingerea acesteia cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotriva si 2 abtineri. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE,    SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU   Pavel TODORAN 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 


