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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/514 
         7 martie 2005 
 
 
 R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru 
fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată  

după 23 august 1944 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind reparaţiile morale şi materiale 
pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 
1944, trimis cu adresa nr. P.L. 703 din 10 noiembrie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare repararea morală şi materială a 
prejudiciilor aduse fostelor cadre militare active care au fost îndepărtate abuziv din 
armată după 23 august 1944. 
 
Comisia propune Plenului respingerea proiectului de lege din următoarele 
considerente: 
a) Instituie un tratament discriminatoriu faţă de alte categorii profesionale 

îndepărtate din profesia lor, în mod abuziv (profesori, funcţionari, etc) 
b) Nu există o corelare între dispoziţiile art.4 alin.(1) privind înaintarea în grad a 

cadrelor militare în rezervă şi dispoziţiile art.53 din Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, conform cărora aceasta se face în ordine ierarhică a 
gradelor. Pe cale de consecinţă, modul de avansare propus ar conduce la o 
situaţie inechitabilă în raport cu cei aflaţi în activitate şi care, la pensionare, vor 
fi trecuţi în rezervă cu grade mai mici decât beneficiarii legii propuse. 

c) Nu este identificată sursa de finanţare. Conform prevederilor Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, nu se pot aproba cheltuieli bugetare fără stabilirea 
resurselor. 

d) Pentru situaţiile caracterizate ca fiind în contradicţie cu principiile şi normele 
ideologiei comuniste, prevăzute la art.3 din proiect, probele prezentate de 
solicitanţi vor fi greu de administrat de către comisia stabilită la nivelul 
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Ministerului Apărării Naţionale, deschizând calea soluţionării judecătoreşti a 
neînţelegerilor care vor apărea. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea proiectului nu au participat invitaţi. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenţi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2004. 

 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 2 martie 2005, Comisia propune 
respingerea proiectului de lege cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o 
abţinere. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


