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CATRE
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ZEGREAN -

Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, nr.2, intrarea B-1, Sector 5

Asociatiile cadrelor militare In rezerva ~i In retragere din sistemul de aparare,
ordine publica ~i siguranta nationala analizand continutul Deciziilor Curtii
Constitutionale nr.872, 873 ~i 874 din 25.06.2010, doresc sa va comunice
aprecierile lor pozitive privind Decizia 872 din 25.06.2010 ~i considerentele lor
referitoare la neconstitutionalitatea masurilor de reducere generala a cuantumului
pensiilor, prevazute 111 Legea privind unele masuri necesare stabilirii echilibrului
bugetar.
Consideram deosebit de reala ~i eficienta pentru activitatea pe viitor a
administratiei centrale de stat, cat ~i a organelor legislative, concluzia Curtii prin
care se remarca faptul ca " dreptul constitutional la pensie nu poate fi afectat de
proasta gestionare a bugetului respectiv, de catre stat". Aceasta constatare,
precum ~i alte considerente din motivarea Deciziei dau stabilitate sistemului
unitar de pensii In Romania.
Din pacate Insa, prin Decizia 873 din 25.06.2010, astfel cum a fost
pronuntata ~i motivata, Curtea Constitutionala a Romaniei distruge sistemul
unitar de pensii creat de Guvern ~i prin admiterea exceptiei de
neconstitutionalitate privind art.1 pet c),
creeaza confuzie ~i provoaca
discriminari Intre categorii profesionale care au valoare similara In ceea ce fac
pentru tara noastra, creeaza senzatia ca este necesar ca In cadrul Curtii
Constitutionale sa functioneze ca sectii ~i 0 sectie militara, una a personalului
diplomatic, una pentru senatori ~i deputati, una a personalului aeronautic etc.
Este imoral ca militarii care ~i-au sacrificat ~i I~i sacrifica viata pe diferite
teatre de operatiuni, militari care mor luptand la ordinul patriei, Impotriva
terorismului
international, politi~ti, jandarmi ~i pompieri care au cazut la

datorie In lupta cu infractorii sau In salvarea din flacari, din valtoarea nestapanita
a apelor sau de sub daramaturi a unor vieti omene~ti ~i bunuri de 0 valoare
inestimabila, a~a cum se Intampla chiar In aceste zile, sa nu aiba stabilitatea unui
sistem decent de retributie prin pensii de stat la Incetarea activitatii militare. Nu
trebuie sa uitam niciodata, indiferent de situatia financiara a tarii, ca prin jertfa
milioanelor de romani aflati sub drapel ~i decedati In lupta, In ultimele razboaie,
s-au Intregit hotarele patriei ~i s-a pastrat fiinta acestei natii, aceasta facand-o
osta~ii romani.
Prin Decizia 873 din 25.06.2010, Curtea Constitutionala a Romaniei, a
lovit Inca odata, daca mai era necesar, IN SISTEM ~i a dovedit lipsa de
corectitudine a instantelor romane~ti.
In sustinerea solicitarii noastre invocam totodata ~i motivatia cuprinsa la
pet. 2 b din DECIZIA nr.20 a Curtii Constitutionale a Romaniei din 2 februarie
2000 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a artAl alin.(2) din Legea
privind sistemul public de pensii !ji alte drepturi de asigudiri so ciaIe !ji a
dispozitiilor art.19B din aceea!ji lege prin care a fost abrogat art. 1 03 din Legea
nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, publicata In Monitorul
Oficial nr.72 din 18.02.2000, din care citam, Intre altele :" in Romania, ca ,i in
statele europene cu un anumit grad de dezvoltare, "dreptul la pensie de
serviciu il au toate fortele de aparare a ordinii publice - armata, politia ,i
serviciile speciale"; "Curtea Constitutionala retine ca instituirea pensiei
de serviciu pentru cadrele militare ,i pentru magistrati nu reprezinta un
privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, ea constituind 0
compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor
speciale carora trebuie sa Ii se supuna militarii ,i magistratii. Astfel,
aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai
severe, mai restrictive, impunand militarilor ,i magistratilor obligatii ,i
interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu Ie au"; "Un alt
element comun care justifica in mod obiectiv ,i rezonabil un tratament
juridic asemanator al magistratilor ,i al cadrelor militare, inclusiv in ceea
ce prive,te regimul de pensionare, il reprezinta riscul pe care il implica
exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol esential in
apararea drepturilor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de
drept".
Oare argumentele invocate In urma cu 10 ani In aceasta decizie a Curtii
Constitutionale ~i-au pierdut valabilitatea sau, dimpotriva, sunt mai actuale ca
oricand ?

Daca este posibil ,i daca nu cerem prea mult am dori sa aflam prin
intermediul
Pre,edintelui
Curtii
Constitutionale,
care
au
fost
rationamentele generale ale judecatorilor Curtii atunci cand au
considerat ca celelalte categorii profesionale prevazute in Legea- privind

stabiiirea unor masuri in domeniul pensiilor, mmtarii de exemplu, sunt
mai prejos decat magistra~ii.
$i in aceste conditii va asiguram, Domnule Pre~edinte, de stima ~i
consideratia pe care 0 purtam inaltilor magistrati ai Curtii ~i credem cu toata
convingerea ca dreptatea ~i puterea legii va invinge cat de curand ~i in tara
noastra.
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