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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială 

 
Nr. 4c-9/168 

Comisia pentru apărare ordine 
publică şi siguranţă  

 
Nr. 4c-15/87  

 
Bucureşti, 5 mai  2020 

 
  

Către 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor  

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun 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, trimisă 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx 
90/2020 din 24 martie 2020, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 
PREŞEDINTE,   PREŞEDINTE,   

 
ADRIAN SOLOMON 

 

 
ION MOCIOALCĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 
Nr. 4c-9/168 

Comisia pentru apărare ordine 
publică şi siguranţă  

 
Nr. 4c-15/87 

 
Bucureşti, 5 mai  2020 

 
 

RAPORT   COMUN  
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 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 90/2020 
din 24 martie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
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. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale, precum şi modificarea şi completarea Legii 
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.238/19.03.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/146/26.03.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi  
• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.2029/01.04.2020) 
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Potrivit prevederilor art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 
ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat 
propunerea legislativă în şedinţe  separate.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţa online din 28 aprilie 2020. La lucrările 
comisiei au participat toţi membrii comisiei care, în urma dezbaterilor, au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

Membrii Comisiei apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 5 mai 2020. La lucrările 
Comisiei au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezență care, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea iniţiativei 
legislative. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată pentru 

prevederile Art. I şi Cameră decizională pentru prevederile Art.II, 
potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- cu privire la Expunerea de motive, semnalăm că, întrucât aceasta se 
rezumă doar la câteva paragrafe succint şi evaziv conturate, fără a fi 
evidenţiate în mod concret raţiunile care au condus la măsurile propuse. 
Precizăm că, potrivit normelor legale sus-menţionate, instrumentul de 
prezentare şi motivare trebuie să cuprindă cerinţele care reclamă intervenţia 
normativă, cu referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele 
reglementărilor în vigoare. 

- cu privire la textul propus la pct.3 al art.I pentru art.7 alin.(4), 
semnalăm că subordonarea nemijlocită faţă de ministrul apărării naţionale a 
Direcţiei instanţelor militare, entitate ce se doreşte a fi adăugată în cuprinsul 
normei amendate, se regăseşte şi în cadrul alin.(2) al aceluiaşi articol, fapt 
care încalcă prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în procesul de 

legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe 

articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte 

normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma 

de trimitere. 
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- prevederea constând în completarea art. 16 alin. (1) din Legea 
nr.223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu corespunde 
exigenţelor de claritate, precizie şi previzibilitate pe care trebuie să le 
întrunească o normă juridică, aspect ce afectează previzibilitatea şi, implicit, 
calitatea normei, contrar art. 1 alin. (5) din Constituţie. Textul art. 16, astfel 
completat, ar fi imposibil de aplicat deoarece nu pot fi întrunite cumulativ, 
aşa cum se pretinde expres la alin.(1) din articol, atât cerinţa de la lit. b), ca 
vechimea în serviciu să fie mai mare de 15 ani, cât şi posibilitatea ca 
vechimea în serviciu să fie mai mică de 15 ani, astfel cum se stipulează la 
lit.c). De asemenea, prevederea de la art. 6 alin.(1) lit.c) intră în contradicţie 
cu dispoziţiile art.19 din aceeaşi lege. 

Astfel, raportat la soluţiile legislative preconizate, iniţiativa legislativă 
nu respectă cerinţele de calitate a legii, sub aspectul clarităţii şi preciziei 
normei, prevăzute de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, cerinţe care se circumscriu principiului legalităţii, 
prevăzut la art.1 alin.(5) din Constituţia României. 

 
 
 

PREŞEDINTE,   
 

ADRIAN SOLOMON 

PREŞEDINTE,   
 

ION MOCIOALCĂ 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

VIOLETA RĂDUŢ 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

DUMITRU LUPESCU 
 

    
  

 
 

    
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel     Consilier parlamentar Cătălin Chiper 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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