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     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

          
 

 

INFORMARE  

  

Membrii Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR) s-au întâlnit vineri, 4 

noiembrie 2016, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu ministrul, dl. Mihnea Motoc. 

Organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor a fost reprezentat de preşedintele acesteia, 

dl. comisar șef de poliție Stancu Petre. 

Obiectul discuţie a fost atât unul axat pe strategia de poziţionare a României în contextul 

geopolitic actual în raport cu vulnerabilităţile din apropierea frontierei de stat, cât şi unul aplicat 

pe probleme punctuale care influenţează capacitatea resurselor umane de a face faţă noilor 

provocări. 

Dacă prima parte a problematicii a fost dezvoltată de specialistul Coaliţiei pe probleme de 

apărare, dl. gen. (r) Degeratu Constantin, a doua parte preşedintele Corpului, comisar șef de 

poliție Stancu Petre, în contextul capacităţii de înzestrare cu resursă umană a forţelor de 

securitate naţională lato senso însemnând şi forţele de ordine şi siguranţă publică din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, a abordat problema militarilor angajaţi pe bază de contract, 

actualmente parte a sistemului ca angajaţi ai M.A.I. în funcţii de agenţi sau ofiţeri. 

Intervenţia vizează propunerea de modificare a Legii nr. 80 din 1995 privind statutul cadrelor 

militare, de comun agreată într-un grup de lucru din care au făcut parte şi reprezentanţi ai M.A.I. 

şi care a luat în discuţie, printre altele, recunoaşterea vechimii ca militari angajaţi pe bază de 

contract şi în stagiul necesar obţinerii Ordinului Meritul Militar În serviciul patriei. 

Această discuţie a fost redeschisă în contextul în care este unanim recunoscut sprijinul Corpului 

Naţional al Poliţiştilor în obţinerea recunoşterii vechimii ca militar angajat pe bază de contract la 

calculul vechimii cumulate necesare pensiei de serviciu, pentru rezolvarea restului de problemă 

fiind necesară intervenţia legislativă a iniţiatorului, respectiv a Ministerului Apărării Naţionale. 
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Dl. ministru a afirmat că această modificare legislativă a fost o provocare a mandatului său, este 

parte a modificărilor propuse, faţă de care, până la finele acestui mandat, va face eforturi de 

promovare a ei, însă dacă ele nu se vor materializa, demersurile rămân efectuate. 

Preşedintele Corpului şi-a exprimat disponibilitatea organizaţiei de a participa în grupuri de lucru 

referitoare la problematica comună a personalului din cadrul celor două ministere. 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

     
 

 


