
Parlamentul României 
Senat 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. XXV//%jNja /2020 

RAPORT 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Naxionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind 
pensiile militare de stat 

(L288/2O2O) 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
prin adresa nr. L 288/2020, Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranxă naţională, spre dezbaterea şi elaborarea 
raportului, în procedură de urgenţă, asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, al cărei 

initiator este domnul senator Tit-Liviu Brăiloiu. 

Senatul este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de activitate modificarea şi completarea 
Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcxionarea Ministerului Apărării 
Naxionale, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat, în sensul clarificării atribuţiilor pe care Ministerul Apărării 
Naţionale le are în ceea ce priveşte gestionarea sistemului pensiilor militare de stat, 
precum şi clarificării situaţiei juridice a personalului militar şi de poliţie a căror 
vechime în serviciu este mai mică de 15 ani şi care nu îndeplinesc condiţiile de 
acordare a unei pensii militare la împlinirea vârstei standard de pensionare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaYii 
şi propuneri. 
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Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 19 mai 2020 şi au hotărât, cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenţi, adoptarea unui raport de admitere, cu 
amendamentele admise cuprinse în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate Cu prevederile 
art. 76, alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională supune 
spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, prezentul raport de admitere, cu 
amendamentele admise, precum şi propunerea legislativă. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Senatul este Cameră decizională. 

PREŞ INTE, 

Sen t91ZiviuBRĂILOIU Senato 

Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc 

CRETA 
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-Radu OPREA 
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Anexă la Raportul nr. XXV/153/19.05.2020 

Amendamente admise la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Apărării Nationale şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 

L288/2020 

N r. 
crt. 

Text Lege 346/2006 Text initiativă legislativă 
L288/2020 

Amendamente / 
autori 

Observatii 

1. 

Art. 5. - (1) Ministerul 

Apărării Nationale are 

următoarele atribuţii şi 

responsabilităti: 

17. gestionarea sistemului 

pensiilor militare de stat; 

La articolul 5 alineatul (1), 
punctul 17 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„17. elaborarea, cu sprijinul 
celorlalte institutii ale 
sistemului national de apărare, 
ordine publică şi cecuritato
natională, a legislatiei 
nationale în domeniul 
pensiilor militare de stat, în 
vederea asigurării unui 
tratament nediscriminatoriu 
între persoane aflate în 
aceeaşi situatiejuridică" 

La articolul 5 alineatul (1), 
punctul 17 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„17. elaborarea, cu sprijinul 
celorlalte institutii ale 
sistemului national de apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
natională, a legislatiei 
nationale în domeniul 
pensiilor militare de stat, în 
vederea asigurării unui 
tratament nediscriminatoriu 
între persoane aflate în 
aceeaşi situatie juridică;" 

Autor: Senator Tit-Liviu 
BRĂILOIU 

Pentru a pune 
textul în acord 
Cu propunerile 
Consiliului 
Legislativ 

2. 

La articolul 5 alineatul (1), 
după punctul 43 se introduce 
un nou punct, punctul 44, cu 
următorul cuprins: 

„44. gestionarea unitară, cu 
sprijinul celorlalte institutii ale 
sistemului national de apărare, 
ordine publică şi cecuritato 
natională, a statutului 
militarilor, a drepturilor şi 
obligatiilor acestora, inclusiv a 

La articolul 5 alineatul (1), 
după punctul 43 se introduce 
un nou punct, punctul 44, cu 
următorul cuprins: 

„44. gestionarea unitară, cu 
sprijinul celorlalte institutii ale 
sistemului national de apărare, 
ordine publică şi sigurantă 
natională, a statutului 
militarilor, a drepturilor şi 
obligatiilor acestora, inclusiv a 

Pentru a pune 
textul în acord 
CU propunerile 
Consiliului 
Legislativ 

L --



drepturilor şi obligaţiitor 
militarilor în rezervă şi în 
retragere." 

drepturilor şi obligaţiilor 
militarilor în rezervă şi în 
retragere." 

Autor: Senator Tit-Liviu 

BRĂILOIU 

3. 

Art. 7. - (2) În subordinea 

nemijlocită a ministrului 

apărării naţionale se mai 

regăsesc: Grupul 

consi lien ilor, Cabinetul 

ministrului, Direcţia 

instantcior 

Alineatul (2) aI articolului 7 se 

modifică si va avea următorul 

cuprins: 

Art. 7. - (2) În subordinea 

nemijlocită a ministrului 

apărării naţionale se mai 

regăsesc: Grupul consilierilor, 

Cabinetul ministrului, Spitalul 

Universitar de Urgenţă Militar 

Central "Dr. Carol Davila", 

Purtătorul de cuvânt, precum şi 

alte structuri stabilite prin lege. 

Autor: Senator Tit-Liviu 
BRĂILOIU 

militarc, 

Spitalul Universitar de  

Urgenţă Militar Central 

"Dr. Carol Davila", 

Purtătorul de cuvânt, 

precum şi alte structuri 

stabilite prin lege. 

4. 

Art. 7 
(4) Casa de pensii 
sectorială si Oficiul 
National pentru Cultul 
Eroilor funcţionează în 
subordinea nemijlocită a 
ministrului apărării 

naţionale, sunt organizate 
potrivit reglementărilor 
specifice, iar nivelul de 
salarizare a personalului 
acestora este asimilat 
celui prevăzut pentru 
structuri centrale ale 
ministerului. 

La articolul 7, aiineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(4) Casa de pensii sectorială, 
Direcţia instanţelor militare şi 
Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor funcţionează în 
subordinea nemijlocită a 
ministrului apărării naţionale, 
sunt organizate potrivit 
reglementărilor specifice, iar 
nivelul de salarizare a 
personalului acestora este 
asimilat celui prevăzut pentru 
structuri centrale ale 
ministerului. 

La articolul 7, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(4) Direcţia instanţelor 
militare, Casa de pensii 
sectorială şi Oficiul Naţional 
pentru Cultul Eroilor 
funcţionează în subordinea 
nemijlocită a ministrului 
apărării naţionale, sunt 
organizate potrivit 
reglementărilor specifice, iar 
nivelul de salarizare a 
personalului acestora este 
asimilat celui prevăzut pentru 
structuri centrale ale 
ministerului. 
Autor: Senator Tit-Liviu 
BRĂILOIU 

În vederea 
respectării 
dispoziţiilor art. 
16 alin. (1) din 
Legea 24/2000, 
republicată, cu 
modificările si 
completările 

ulterioare 



5. 

Legea 223/2015 

La articolul 16 alineatul (1), 
după litera b) se adaugă o 
nouă literă, lit. c), Cu 

următorul cuprins: 

„c) militarii, polijiştii şi 

funcSionarii publici cu statut 
special, în activitate, care au 
împlinit vârsta standard de 
pensionare pentru limită de 
vârstă, au o vechime efectivă 

de cel puţin 25 de ani, dar a 
căror vechime în serviciu este 
mai mică de 15 ani, au dreptul 
la pensie de serviciu pentru 
limită de vârstă în condixiile 
în care pentru fiecare an lipsă 

din cei 15 ani de vechime în 
serviciu li se scade un punct 
procentual din ban de calcul 
folosită pentru stabilirea 
pensiei militare de stat 
prevăzute la art. 28." 

Se elimină 

Autor: Senator Tit-Liviu 
BRĂILOIU 

6. 

Legea 223/2015 

Art. 85. - (1) Casele de 

pensii sectoriale se 

înfiintează în subordinea 

sau în cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale, 

Ministerului Afacerilor 

Interne si Serviciului 

Român de Informaţii, 

după caz, ca structuri cu 

personalitate juridică şi cu 

sediul în municipiul 

Bucuresti. 

2. La articolul 85, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(1) Casele de pensii sectoriale 
se înfiinţează în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne 
şi Serviciului Român de 
Informaţii, în subordinea 
dircctă a miniştrilor, respectiv 
a directorului Serviciului 
Român de Informaţii, ca 
structuri Cu personalitate 
juridică şi Cu sediul în 
municipiul Bucureşti. 

2. La articolul 85, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(1) Casele de pensii sectoriale 
se înfiinţează în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne 
şi Serviciului Român de 
Informaţii, in subordinea 
nemijlocită a miniştrilor, 
respectiv a directorului 
Serviciului Român de 
Informaţii, ca structuri cu 
personalitate juridică şi Cu 

sediul în municipiul Bucureşti. 

Autor: Senator Tit-Liviu 
BRĂILOIU 

Pentru a pune , 
textulîn acord 
cu propunerile 
Consiliului 
Legislativ, 
precum şi cu 
prevederile art. , 
7 alin. (1) din 
Legea 
346/2006 




