
EXPUNERE DE MOTIVE 

Propunerea legislativă are drept scop modificarea şi completarea Legii 

nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 

Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi modificarea şi 

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

completările şi modificări'e ulterioare. 

. Concret, 

având în vedere numeroasele completări şi modificări aduse Legii 

nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care practic s-au încă(cat 

multe dintre principiile care au stat la baza elaborării, dezbaterii, adoptării şi 

promulgării acestei legi, şi anume: . 

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează 

sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru 

toţi participanţii la acesta; 

b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la 

sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între 

persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de lege; 

c) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi 

administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de 

către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii 

naţionale; 

d) principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile 

suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei, 

luând în considerare faptul că potrivit Legii nr. 346/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, singura instituţie 

care are atribuţii legale pentru gestionarea sistemului pensiilor 

militare de stat este Ministerul Apărării Naţionale (Cap. II, art. 5, alin. 

(1), pct. 17), 



ţinând cont de faptul că pe rolul instanţelor de judecată sunt peste 

50.00o de dosare cu privire la tratamentul discriminatoriu aplicat militarilor Ia 

pensie aflaţi în aceeaşi situaţie juridică, dintre care la peste o treime, deja, 

instanţele au dat câştig de cauză pensionarilor militari, ceea ce pune presiune 

asupra bugetului de stat, numai în ceea ce priveşte costurile legate de plata 

cheltuielilor de judecată, dar având în vedere şi numeroasele plângeri, petiţii, 
mitinguri şi articole de presă prin care sunt aduse la cunoştinţa publică aceste 

încălcări ale legii, în spiritul şi litera ei, 

precum şi existenţa unui tratament discriminatoriu legat de modul de 

calcul şi de aplicare a Iegii de către cele trei case sectoriale de pensii militare, 

aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi 
Serviciului Român de Informaţii, . 

formulez şi susţin această propunere legislativă. 

Propunerea legislativă are un impact bugetar pozitiv, luând în 

considerare atât eliminarea plăţii cheltuielilor de judecată de către statul 

român către pensionarii militari care au şi vor avea câştig de cauză în 

instanţele civile, al creşterii atractivităţii profesiei militare, dar mai ales al 

mesajului pe care îl transmite statul român cu privire la recunoştinţa acestuia 

faţă de Ioialitatea, sacriflciile şi privaţiunile suferite de miÎitari şi poliţişti şi 

familiile acestora pe timpul carierei. 
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