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INSTITUTIA AVOCATULUI POPORULUI, 

- Domnului prof. dr. lOAN MURARU -

Asociatiile Cadrelor Militare in Rezerva ~i in Retragere din sistemul de 
aparare, ordi~e publica ~i siguranta nationala, ANALlZAND CU DEOSEBlTA 
ATENTlE SITUATlA PENSIILOR MILlTARE, mai ales dupa promulgarea de 
catre Pre~edintele Romaniei" la data de 29 iunie 2010, a "Legii privind stabilirea 
unor masuri in domeniul pensiilor", a remarcat faptul ca pensionarii militari sunt 
discriminati, statutul acestora fiind considerat atat de catre Guvernul Romaniei, cat 
~i de catre Curtea Constitutionala a Romaniei, ca fiind inferior pensionarilor 
proveniti din magistratura ~i alte structuri jurisdictionale. 

Din aceste considerente, in baza art.51 al (2) din Constitutia Romaniei, va 
solicitam sprijinul in invocarea, direet de catre Dumneavoastra, in 
conformitate cu art. 58, 59, 136 al.5 ~i 146 pet.d) din Constitutie, a exceptiei de 
neconstitutionalitate pentru urmatoarele artieole din Legea privind stabilirea unor 
masuri in domeniul pensiilor, respectiv : art.1 pet a), art. 2 al.(l) la al.(4), art.3 ~i 

art.5, fata de art.44 al (l), art.47 al (l) ~i (2), art.54 ~i 55 al.(2). 
Va adresam aceasta petitie mai ales dupa ce am luat cuno~tinta de 

MOTlVATlA DECIZIILOR CURTII privind masurile de austeritate, motivatie 
care incepe cu urmatoarea remarca ~i anume : "Dreptul constitutional la pensie nu 
poate fi a/ectat de proasta gestionare a bugetului respectiv, de catre stat". 
Judecatorii Curtii au stabilit ca "dreptulla pensie este un drept preconstituit " inca 
din perioada activa a vietii individului, care se na~te din obligatia statului ca in 
perioada pasiva a vietii individului sa ii plateasca 0 pensie al carui cuantum sa fie 
guvernat de principiul contributivitatii ~i referindu-ne la pensiile militare putem 
afirma ca cele doua obligatii ale statului, aceea de a varsa lunar 0 parte din 
impozitul perceput pe venitul militarului (solda) la bugetul asigurarilor sociale, 
precum ~i obligatia ca dupa incetarea activitatii cadrului militar sa-i plateasca 0 

pensie lunara echivalenta acestei contributii, au fost indeplinite. 



Este insa indubitabil faptul ca judecatorii Cuqii, i~i apara casta facand 0 

discriminare evidenta intre magistrati ~i alte categorii profesionale care, la fel ca 
magistratii, trebuie sa aplice principiul independentei profesionale, SA-SI 
pASTREZE LEGEA ORGANIcA PRIN CARE LI SE ASIGlJAA DREPTURILE. 
DE PENSIE. Mai mult consideram ca mentinerea PENSIONARILOR MILITARI 
IN REZERVA ARMATEI ROMA.NE SUB JURAMANT SOLEMN CREEAZA 
OBLIGATII ATAT PENTRU STAT, cAT SI PENTRU REZERVISTUL 
PENSIONAR. 

JUAAMANTUL FATA DE PATRIE, RESPECTAT pANA LA MOARTE, 
OBLIGA STATUL RoMAN sA ACORDE PENSIONARILOR MILITARI UN 
STATUT APARTE, CARE sA CREEZE IN RANDUL CADRELOR ACTIVE, 0 
LEGATURA SI MAl STRANSA INTRE MILITAR, PATRIE, DATORIE SI 
ONOARE. 

Daca in fapt nu se petrece astfel, nu se asigura cadrelor militare un trai decent 
dupa lncetarea activitatii sub arme, inseamna ca jertfele supreme ale milioanelor 
de romani aflati sub drapeluI patriei, in ultimele patru razboaie de intregire ~i de 
pastrare a integritatii Romaniei au fost inutile, inseamna ca jertfele de sange din 
teatrele de operatiuni militare, facute pentru inaltarea drapelului Romaniei alaturi 
de drapelele statelor democratice pentru combaterea terorismului, sunt inutile. De 
asemenea, nu putem sa nu amintimjertfele celor 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 ~i la care martor este intreg poporul roman. 

In sustinerea solicitarii noastre invocam totodata ~i motivatia cuprinsa la pet. 2 
b din DECIZIA nr.20 a Cur/ii Constitu/ionale a Romaniei din 2 februarie 2000 
referitoare la sesizarea de neconstitu/ionalitate a art.41 alin.(2) din Legea privind 
sistemul public de pensii §i alte drepturi de asigurari sociale §i a dispozi/iilor 
art. 198 din aceea§i lege prin care a fost abrogat art.l03 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 iI 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 
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rezonabil un tratament juridic aseminitor al magistratilor ~i al cadrelor 
militare, inclusiv in ceea ce prive~te regimul de pensionare, il reprezinti riseul 
pe care il implici exercitarea profesiilor respective, ambele avand un rol 
esential in apararea drepturilor omuIui, a ordinii publice, a valorilor statului 
de drept". 

Oare argumentele invocate in urma cu 10 ani in aceasta decizie a Curtii 
Constitulionale ~i-au pierdut valabilitatea sau, dimpotriva, sunt mai actuale ca 
oridind? 

Inca odata, in incheiere, reiteram rugamintea de a aplica prevederile 
constitutionale care va confera dreptul sA INVOCATI EXCEPTIA DE 
NECONSTITUTIONALITATE a Legit privind stabilirea unor masuri in domeniul 
pensiilor, §i sa trimiteti legea Curtii t:'onstitutionale a Romaniei pentru analiza ~i 

pronunlare. 

eu deosebita stima, 
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