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INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Muncii, 

 Doamnei ministru Raluca Turcan,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: cumulul pensiei cu salariul în cazul militarilor disponibilizați prin OUG 7/26 

ianuarie 1998 

 

 

 

Doamnă ministru, o țară întreagă a auzit cum ați decis că românii pot fi fericiți cu PNL: 

actualul Guvern și implicit dumneavoastră, în calitate de ministru al Muncii, LE PERMITEȚI SĂ 

MUNCEASCĂ PÂNĂ LA 70 DE ANI, interzicându-li-se cumulul pensiei cu salariul. Presupun că 

ați ajuns la această ”idee măreață” în urma unei consultări profunde cu cabinetul 

dumneavoastră Este trist că asta le spuneți acelorași pensionari pe care i-ați mințit constat în 

campania electorală, promițându-le că veți respecta Legea Pensiilor și acum îi priviți în ochi și 

susțineți că nu merită nici 8% în plus la pensie, pentru anii în care au muncit pentru Statul Român.  

 

Am să vă prezint o situție aplicată la care doresc un răspuns la fel de aplicat, de povești 

suntem sătui cu toții. Am să  vă rog să studiați Ordonanța nr. 7 din 26 ianuarie 1998 a 

Guvernului României și să vedeți că militarii M.Ap.N. au fost disponibilizați pentru 

reorganizarea armatei impusă de N.A.T.O., acordându-li-se pensii militare care, doamnă 

ministru, cu siguranță puteți afla extrem de ușor în ce cuantum sunt. Vă spun însă și eu, sigur nu 

reprezintă decât o mică parte din salariul pe care dumneavoastră îl încasați în calitate de ministru.  

 

Revenind la militarii disponibilizați cu peste 20 de ani în urmă, interzicerea cumulului 

pensiei cu salariul este o încălcare a drepturilor lor de catre Statul Român și anume: dreptul 

neîngrădit la muncă, neretroactivitatea legii, supunerea la umilință și discriminare față de 

regimul cumul pensie-salariu în mediu privat și față de cetățenii care pot cumula. În concluzie nu 

este vorba numai de bani, este vorba de dreptul la muncă prevăzut în Constituție și este dreptul 

acestor oameni de a profesa într-un domeniu în care au expertiză.  

 

Atunci când alegeți să aplicați o lege, doamnă ministru și când stabiliți excepțiile, trebuie să 

vă gândiți în primul rând la interesul cetățenilor României pe care îi reprezentați în cel mai 

înalt for. În cazul pe care vi-l prezint mă voi referi la un militar disponibilizat printr-o Ordonanță de 

Urgență a Guvernului, căruia i s-a stabilit o pensie care nu îi asigură un trai decent, fapt pentru care 

a decis să se înscrie la un exemen de titularizare în învățământ, examen care știm cu toții că 

reprezintă un concurs național unic și pe care poți să îl susții doar dacă ai studii în domeniu. Prin 

intenția legislativă pe care o propuneți se încalcă:  

• art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 44 alin. (1) și art. 47 alin. (2) din Constituție; 

• Decizia CCR nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009; 
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• Decizia CCR nr. 82 din 15 ianuarie 2009; 

• Decizia CCR nr. 61 din 12 Februarie 2020; 

 

Dacă pensia miltară de serviciu actuală ar fi decentă și dacă PNL ar fi decis majorarea 

pensiilor așa cum pevedea Legea Pensiilor, probabil astfel de probleme nu ar exista. În cazul de 

față, doamnă ministru, vorbim despre un om care a terminat ca șef de promoție Academia Tehnică 

Militară din București și care a fost disponibilizat din armată prin OUG 7/26 ianuarie 1998. Pe 

lângă titularizarea în învățământ, persoana în cauză a susținut toate gradele didactice la 

Universitatea "Politehnica" din București, iar performanțele obținute în procesul didactic au fost 

atât la nivel național, cât și la nivel international. Să vă reamintesc, doamnă ministru, că nici 

salariile profesoriilor nu au fost crescute, așa cum ați promis? Să vă reamintesc că în acest an, 

Guvernul pe care cu onoare îl reprezentați a alocat cel mai mic procent din PIB către 

Educație?  

 

Când vorbiți despre cumulul pensiei cu salariul, doamnă ministru, trebuie să luați în calcul toate 

situațiile care pot duce la îngrădirea drepturilor cetățenilor, drepturi care se regăsesc în Constituția 

României. Articolul de lege care se referea la pensionarea militarilor disponibilizați în vederea 

reorganizării armatei prevedea că: -”Personalul militar și civil, pensionat în condițiile prezentei 

ordonanțe, poate cumula pensia cu salariul obținut, în cazul în care își continuă activitatea ca 

angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activități cu scop lucrativ”1 - și până în 

momentul apariției legilor guvernului Boc.  

 

Nu puteți confunda, doamnă ministru, condițiile legale prin care acești militari fost 

DISPONIBILIZAȚI și nici nu pot fi confundanți din punct de vedere juridic cu militarii care au 

ieșit de bună voie la pensie sau cu polițiștii, aceștia din urmă fiind de fapt funcționari publici. Un 

lucru de care nu s-a ținut cont este acela că, în situația dată, acești militari nu au ales să se 

pensioneze ci au fost disponibilizați. Acești oameni care au servit cu onoare patria doresc să 

muncească unde au competență și expertiză și nu unde le impune Statul Român. Mulți și-au 

construit o carieră de la zero, pas cu pas, într-o instituție alta decât armata, bazându-se pe 

stabilitatea și predictibilitatea legii. Nu este drept ca cei care au pensii mari sa fie aparați în 

continuare, iar militarii disponibilizați sa își piardă serviciul.  

 

 

Sunt de acord ca cei care optează pentru pensie să nu lucreze la stat, însă cred că voiați să vă 

referiți la funcționarii publici și în special la cei din ministere, direcții și agenții. Ce se întâmplă în 

mediul rural, de exemplu, unde un profesor are vârsta legală de pensionare și nu este niciun cadru 

didactic care să predea materia în continuare? Ce se întâmplă în spitale, unde medicul are dreptul 

să se pensioneze și tinerii medici nu se înghesuie să vină în loc?  

 

 

Aveți știindă de faptul că militarii disponibilizati prin Ordonanța nr. 7 / 1998 a Guvernului 

României, nu sunt protejati de nicio structură sau entitate instituțională? Dacă se dorește 

interdicția cumulului pensiei cu salariul, aceasta trebuie făcută cu mare discernământ și 

condescendență. În acest sens există cinci soluții: 

     a) legea să nu acționeze asupra celor care au fost încadrați în muncă pe baza unui concurs; 

b) suspendarea diferenței dintre pensie și barem – salariul mediu brut pe economie;  

c) plafonarea cumulului prin impozitare diferențiată; 

d) legea să acționeze pentru viitor; 

e) legea să excepteze militarii disponibilizați cu ORDONANTA GUVERNULUI ROMÂNIEI 

nr. 7 din 26 ianuarie 1998  art. 24. 
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SĂ NU REPARĂM O NEDREPTATE PRIN GENERAREA ALTOR NEDREPTĂȚI! În 

acestr caz trebuie să cerem unui profesor titular cu toate gradele obținute în învățământ să renunțe la 

serviciu doar pentru că nu sunt îndeplinite criteriile de cumul? Vorbim, totuși, de un concurs unic la 

nivel național. Și dacă le cerem să renunțe la locul de muncă iar dumneavoastră, domna ministru, 

refuzați să le măriți pensiile, cum doriți să trăiască acești oameni? Aveți știință de faptul că miltarii 

disponibilizati sunt discriminați si față de militarii mai în vârstă care au pensii mari, la grade 

egale și funcții egale? Nu este vina acestor oameni că au fost disponibilizați și nu este normal să 

trăiască sub presiunea acestor incertitudini. Statul Român a facut reparații doar pentru militarii care 

au pensii mari și foarte mari. Vorbim despre oameni care și-au construit o nouă carieră de la zero, 

iar acum își văd din nou amenințat viitorul și dreptul la o viață decentă.  

 

 

Am speranța, doamnă ministru, că atunci când veți consulta ”mințile luminate” din Ministerul 

Muncii veți lua în calcul toate aceste excepții de la lege și nu veți discrima și mai tare cetățenii 

români care nu doresc decât să ducă un trai normal în țara lor.  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




