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CĂTRE 

P A R L A M E N T U L   R O M Â N I E I 

In atenția : 

- Doamnei senator Alina GORGHIU, 

         Președintele Senatului 

- Domnului președinte al  Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 

piaţă de capital, 

- Doamnei președinte al  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, 

- Domnului președinte al  Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

 

- Domnului deputat Marcel CIOLACU, 

      Președintele Camerei Deputaților 

-  Domnului președinte al  Comisiei pentru buget, finanțe și bănci,         

- Domnului președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, 

- Domnului președinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială.       

  

 Doamnelor si domnilor presedinti, 

 Întrucât, în Parlamentul României se află în dezbatere, în procedură de 

urgență, proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul pensiilor de serviciu (înregistrată la Senat sub nr. 

L.4/2023), vă adresăm rugămintea de a aproba ca o delegație a structurilor 

asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 
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Securitate Națională* să fie primită la dezbaterile din comisii, la ambele 

Camere, pentru a avea posibilitatea de a face publice și susține solicitările 

noastre referitoare la acest proiect de lege.   

 I. Din analiza textului propus aprobării Parlamentului României, 

apreciem că se impune eliminarea, prin vot final, a articolului IX din 

proiectul Legii, din următoarele considerente de ordin juridic: 

➢  în PNRR sunt menționate, în mod distinct de pensiile militare de 
stat, numai 6 tipuri de pensii de serviciu, reglementate prin acte 

normative individuale cu caracter special, aplicabile pentru următoarele 
categorii: corpul diplomatic și consular, funcționarii publici parlamentari, 

personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, 
procurori și judecători, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor 

judecătorești și al parchetelor și beneficiari ai Curții de Conturi”. În 

consecință, actul normativ supus dezbaterii parlamentare și denumit 
„Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul pensiilor de serviciu” ar trebui să se rezume strict la 
reglementarea sistemului de pensii de serviciu, nu și a  sistemului 

pensiilor militare de stat; 

 

➢  din punct de vedere constituțional, nici ministrul Finanțelor 
Publice și nici ministrul Muncii nu au drept de inițiativă legislativă în 

privința pensiilor rezerviștilor, întrucât aceștia nu au dreptul la contracte 

de muncă normată la 8 ore (Constituția art. 42) încheind cu angajatorul 
(statul) contracte de prestare a activității de militar/polițist la ordin 24 

h/ 24 h; 

 

➢  toate contribuțiile din brut și net ale rezerviștilor, inclusiv pentru 

pensii, sunt virate direct la Bugetul de Stat și nu la Bugetul de Asigurări 
Sociale. În consecință, pensiile militare, nefiind plătite de Casa Națională 

de Pensii din bugetul Asigurărilor Sociale, ci de către casele sectoriale 
din bugetele ministerelor din Sistemul Național de Apărare Ordine 

Publică și Securitate Națională (SNAOPSN), nu își au locul în PNRR și nici 
în calculul privind pragul de 9,4 % din PIB; 

 

➢  soldele militarilor,  polițiștilor și funcționarilor publici cu statut 
special din poliția penitenciară,  aflați în activitate,  precum și soldele 

de rezerviști (pensiile) sunt stabilite avându-se în vedere compensarea 
riscului pierderii vieții,  renunțarea la importante drepturi civile 

(dreptul de a fi ales, libera deplasare, libera comunicare etc.) și  
pedepsele  diferite față de civili, în caz de neexecutare a obligațiilor de 

serviciu; 
 

➢  așa cum a recunoscut și Banca Mondială, nicio pensie militară nu 

depășește cuantumul salariului avut înainte de trecerea în rezervă, 
acestea fiind deja calculate  astfel încât să nu depășească 85% din 

cuantumul soldei funcției de bază, iar indicele de calcul nu este de 80%, 
ci de 65%; 

 



➢  în calculul pensiei militare sunt introduse deja, în mod  ilegal, 
pensia privată (contribuția din net la Pilonul Doi) și Ordinul Meritul 

Militar/Semnul Onorific “In Serviciul Patriei”. Mai mult, grupele de 
muncă au dispărut datorită plafonului scăzut și a faptului că tot ceea ce 

trece de 35 ani vechime nu se mai cuantifică în bani; 

 

➢  toate meseriile din viața civilă, de la muncitor de înaltă calificare, 

la medic, inginer, profesor și pilot se practică și în uniformă, astfel că 
militarul/polițistul practică două meserii în același timp, 24 h/ 24 h, 

dar este plătit pentru una singură, respectiv cea de militar/polițist. 

II. Reiterăm totodată, prin această scrisoare, nemultumirea profundă a tuturor 

rezerviștilor din SNAOPSN că Legea 223/2015, a pensiilor militare de stat, a 

fost, practic, desființată  prin  Ordonanța de Urgență 57/2015 (chiar înainte de 

momentul intrării sale in vigoare)  și celelalte ordonanțe adoptate în anii 

următori. 

 Din acest motiv solicităm introducerea pe ordinea de zi a Camerei 

Deputaților,  dezbaterea și adoptarea, în regim de urgență,  a 

proiectului Legii Plx 199/2019 care ar repune în drepturi Legea 223/2015 

privind pensiile militare de stat și ar contribui la eliminarea tensiunilor existente 

în rândul pensionarilor militari, lucru nedorit de nimeni în actualul context 

internațional.   

 Cu rugămintea de a admite solicitările noastre, vă adresăm salutul 

membrilor noștri și vă urăm deplin succes în activitate. 

 

 

 

 


