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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind reparațiile morale și materiale pentru fostele 

cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962 – 25 
decembrie 1989 

 
           1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 01 ianuarie 1962 – 25 decembrie 1989 , trimisă cu adresa nr. PLx 
72 din 26 februarie 2018 şi înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu nr. 4c-12/94/27.03.2017. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 
841 din 12.10.2017. 

Senatul a respins inițiativa legislativă, în şedinţa din 21 februarie 2018.   
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat negativ propunerea legislativă, în şedinţa din 6 martie 2018. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unor reparații 

morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 
perioada 01 ianuarie 1962 -25 decembrie 1989. 

2.  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3.   La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Nicolae Nasta , secretar de 
stat pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
         4 .  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

          5.   Membrii Comisiei pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională  au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

6.   În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13.03.2018, cu majoritate de voturi, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:  

 
        Estimarea numărului de cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 



 

1 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989 este foarte dificil de realizat, stabilirea acestei calităţi 
fiind condiţionată atât de existenţa unei cereri din partea persoanelor interesate, cât şi de 
verificarea îndeplinirii unor condiţii cumulative pentru întreg personalul militar trecut în 
rezervă în perioada respectivă, care nu avea îndeplinită vârsta de pensionare, proces de 
lungă durată ce presupune studierea nu numai a memoriilor personale ale tuturor cadrelor 
militare, ci şi a arhivelor structurilor care aveau competenţe pentru trecerea în rezervă a 
acestora şi ale structurilor în care au fost încadrate de-a lungul întregii cariere militare. 

         Aplicarea prevederilor iniţiativei legislative conduce la creşterea numărului 
persoanelor care vor beneficia de: 

- indemnizaţie reparatorie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face 
plata; 

- asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi 
de medicamente gratuite, atât în perioada tratamentelor ambulatorii, cât şi pe timpul 
spitalizării; 

- scutirea de la plata abonamentelor de telefon; 
- acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi 

alte amenajări recreative sau sportive aflate în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne. 

De asemenea, soţia supravieţuitoare a fostului cadru militar activ, îndepărtat abuziv 
din armată, dacă nu s-a recăsătorit, primeşte jumătate din indemnizaţia reparatorie lunară. 

Drept urmare, soluţiile propuse prin iniţiativa legislativă determină influenţe 
financiare suplimentare asupra cheltuielilor bugetului de stat. 

In acest sens, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 
69/2010, republicată, în situaţia iniţierii unor măsuri care conduc la majorarea cheltuielilor 
bugetare, este necesar să fie prezentat atât impactul determinat de aplicarea acestor măsuri 
asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, cât şi măsurile propuse în vederea compensării 
majorării cheltuielilor bugetare, astfel încât să nu fie afectat deficitul bugetar. 

 

 
 

                   Preşedinte                                                               Secretar 
    
 
            Dorel – Gheorghe Căprar                                     Dumitru Lupescu  
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              Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 01 ianuarie 1962 – 25 decembrie 1989, trimisă cu adresa nr. Plx 
72 din 26 februarie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c -12/94 din 27.02.2018. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

Preşedinte 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 


