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În data de 28.05.2019 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională din Senatul României a dezbătut și adoptat, cu majoritatea celor prezenți, un
raport de admitere al propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul posibilității prelungirii activității militarilor și polițiștilor care au îndeplinit vârsta
standard de pensionare pentru limita de vârstă, la cerere, pentru o perioadă cuprinsă
între 3 și 5 ani și ridicării limitei de vârstă de la 60 la 63 de ani.
Guvernul nu susține adoptarea acestei inițitive legislative, Consiliul legislativ a
avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri, Consiliul Economic și
Social susține adoptarea acestei inițiative legislative, cu propuneri, Comisia pentru
muncă, familie și protecție socială a analizat propunerea legislativă și a adoptat un aviz
negativ, iar Comisia pentru drepturile omului, egalitatea de șanse, culte și minorități a
adoptat de asemenea un aviz negativ.
În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice, iar potrivit Constituției României, Senatul este prima Cameră
sesizată, camera decizională fiind Camera Deputaților.
La data de 29.05.2019 proiectul legislativ a fost înscris pe ordinea de zi a
Senatului, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacită de la
45 la 60 de zile (termen care se împlinește la 13.06.2019) și retrimiterea propunerii
legislative la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pentru raport
suplimentar.
Având în vedere toate acestea, precum și atribuțiile organizației profesionale,
Corpul Național al Polițiștilor nu susține această inițiativă legislativă din
următoarele considerente:
Instabilitatea normativă accentuată (legea organică a fost modificată de 7 ori în
cei 4 ani de aplicare) în materia pensiilor militare a condus la o lipsă de predictibilitate
a normei în materie și, în consecință, la o stare de nesiguranță cu efecte de contagiune
în masa polițiștilor care îndeplinesc, la acest moment, condițiile de pensionare. Pe acest
fond, caracterizat de imprevizibilitate, un astfel de demers legislativ va conduce la
stimularea segmentului de personal cu vârsta cuprinsă între 47 și 50 de ani, care, în
condițiile actuale, a decis să își continue activitatea, să părăsească instituția cât timp
mai are libertatea legislativă de a dispune asupra viitorului său, mai ales că
imprevizibilitatea se poate manifesta și în privința modalității de stabilire a cuantumului.
În acest context, un nou val de ieșiri din sistem, după cel provocat de adoptarea OUG

nr. 59/2017, ar destabiliza și vulnerabiliza nu numai activitatea Ministerului Afacerilor
Interne ci întreg sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
Cu privire la menținerea polițiștilor în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei
standard de pensionare, pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani, această
prevedere ar intra în contradicție cu prevederile articolului modificat conducând la
depășirea limitei de vârstă de 63 de ani, practic acest articol fiind de fapt lipsit de
posibilitatea aplicării. În acest context această prevedere de prelungire a carierei (având
în vedere că personalul vizat se încadrează în mod normal în categoria personalului cu
funcții de conducere) poate fi percepută de polițiști și ca o stopare a evoluției în carieră.
Amintim că prin decizia nr. 20/2000 Curtea Constituțională a reținut că instituirea
pensiei de serviciu pentru cadrele militare (polițiști) şi pentru magistraţi nu reprezintă
un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a
inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună
militarii şi magistraţii.Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt
mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor şi magistraţilor obligaţii şi
interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Într-adevăr acestora le sunt
interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure
posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natura să le ofere după
pensionare menţinerea unui nivel de viaţa cat mai apropiat de cel avut în timpul
activităţii.
În concluzie Corpul Național al Polițiștilor va remite Comisiei pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României acest
punct de vedere asupra propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu
modificările și completările ulterioare.
Totodată îi asigurăm pe toţi membri organizaţiei noastre de sprijinul Corpului
Național al Polițiștilor în apărarea drepturilor profesionale conferite de lege, iar
Ministerul Afacerilor Interne îl asigurăm de sprijinul organizației profesionale pentru
continuarea procesului de modernizare şi creşterea profesionalismului muncii de
poliţist.
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