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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe ordinea de zi a Camerei
Deputaților au fost înscrise pentru dezbatere:
Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind
pensiile militare de stat (PL-x 386/2019) - lege organică - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată – Camera deputaților fiind cameră decizională;
Proiectul de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind
pensiile militare de stat (PL-x 253/2019) - lege organică - Adoptat de
Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată – Camera deputaților fiind cameră decizională;
Raport comun pentru ambele iniţiative legislative - Comisia pentru muncă şi Comisia
pentru apărare (Adoptarea PL-x 386/2019 şi Respingerea PL-x 253/2019)distribuit- 29.04.2020.
Din RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru completarea art.21 din Legea
nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PLx 253/2019) şi a proiectului de Lege
pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PLx
386/2019) reținem:
Cele două iniţiative legislative au ca obiect de reglementare completarea art.21 din
Legea nr.223/2015, cu un nou alineat, în sensul acordării posibilităţii de a beneficia de
reducerea vârstei de pensionare şi pentru personalul din sistemul de apărare care a fost
trecut în rezervă sau i-a fost încetat raportul de serviciu ca urmare a reorganizării
unităţii şi reducerii unor funcţii.
Proiectele de lege fac parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73
alin.(3) din Constituţia României, republicată. În conformitate cu prevederile
Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectele de
lege în şedinţe separate. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
a analizat proiectul de lege în şedinţele din 20.10.2019 şi 10.03.2020. La lucrări au
participat deputaţii conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor şi a opiniilor
exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu
amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 386/2019 şi respingerea proiectului de
lege cu nr. PLx 253/2019.
Pentru ambele proiecte de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii
propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de lege
cu nr.PLx 386/2019 şi respingerea proiectului de lege cu nr.PLx 253/2019,
amendamente care se regăsesc în anexa care face parte din prezentul comun.

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente:
LEGE pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare
de stat
“(3) De reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la alin.(1)
beneficiază și militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care, la data
depunerii cererii de pensionare, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute la
art.16 alin. (1) lit. b) și care se regăsesc în una din următoarele situații:
o a) au fost trecuți în rezervă în conformitate cu art.45 alin. (1) lit. a), b), e),
g) și h) din Legea nr.384/2006, cu modificările și completările ulterioare;
o b) au fost trecuți în rezervă ori le-au încetat raporturile de serviciu din
motive neimputabile acestora, ca urmare a reorganizării unității militare sau
a reducerii unor funcții din statele de organizare, precum și pentru alte
motive ori nevoi ale instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii
publice și securității naționale. ”
După votul exprimat PL-x 386/2019 a fost adoptat cu 273 voturi pentru, 21
voturi împotrivă și 6 abțineri, iar PL-x 253/2019 a fost respins cu 295 voturi pentru,
3 voturi împotrivă și 3 abțineri.
De asemenea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților s-a aflat și propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerul Apărării Naţionale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2015
privind
pensiile
militare
de
stat
(Pl-x
90/2020)
- lege
organică
Raport comun - Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă (Respingere)distribuit-5.05.2020.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 24.03.2020; data la care
se împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final 7.05.2020, potrivit
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.112 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
După votul exprimat PL-x 90/2020 a fost respins cu 295 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă, 5 abțineri și 1 vot neexprimat.
Vă reamintim că potrivit Constituției României și prevederilor Regulamentului de
organizare și funcționare a Camerei Deputaților - Legea adoptată de Camera Deputaţilor
cu privire la care Senatul s-a pronunţat ca primă Cameră sesizată ori, după caz, în
calitate de Cameră decizională pentru unele prevederi, semnată de preşedintele
Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi
trimisă spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi
Avocatului Poporului şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la
secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii
Constituţionale. Dacă legea este adoptată în procedură de urgenţă, termenul este de
două zile.
După împlinirea termenelor de mai sus legea se trimite, sub semnătura preşedintelui
Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării. Promulgarea legii
se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Înainte de promulgare,
Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.
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