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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, pe ordinea de zi a ședinței 

extraordinare a Camerei Deputaților, pentru dezbatere în data de 28.01.2020, sunt 
menționate următoarele documente: 

 Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi 
senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari 
publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, membrilor 

Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România (Pl-x 292/2019) – lege organică. 

 Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (Pl-x 166/2018) – lege 
organică. 

 Raport comun pentru cele două iniţiative legislative - Comisia pentru muncă 
(Adoptarea Pl-x 292/2019 şi Respingerea Pl-x 166/2018). 

În expunerea de motive a actului normativ (Pl-x 292/2019) se arată că se dorește 
”eliminarea pensiile  de serviciu pentru deputati si senatori, judecători si procurori, 
personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al    parchetelor, politisti, 

functionari publici cu statut special, functionari publici parlamentari, membrilor corpului 
diplomatic si consular al României, membrilor Curtii Constitutionale si a personalului  

aeronautic civil navigant profesionist  din aviatia  civilă  din  România.”. 
În propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (Pl-x 166/2018) la art 

VII se reglementa: ”Articolul  30 din Legea  223/2015  privind  pensiile militare  de stat se 

modifică  si va  avea următorul cuprins: Pensia  stabilită,  recalculată  si  actualizată in  
conditiile  prezentei  legi,  nu poate fi   mai mare  decât  solda/salariul  brut  lunar  din  

ultima  lună  de  activitate  înainte  de  data pensionării, actualizat la zi cu rata  inflatiei si 
cresterile salariale/majorările soldei  de grad si functie ale militarilor activi." 

 
Ambele propuneri legislative au fost respinse de Senat, Pl-x 166/2018 în 26.03.2018, 

iar Pl-x 292/2019 în 19.06.2019 și trimise Camerei Deputaților spre dezbatere, aceasta fiind 

și cameră decizională conform prevederilor constituționale, art.75 din Constituţia României 
şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 
La Camera Deputaților au fost trimise pentru dezbatere şi examinare în fond 

la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. La finalizarea dezbaterilor, Comisia a 
propus Plenului Camerei Deputaţilor  respingerea propunerii legislative Pl-x 

166/2018 și adoptarea propunerii legislative cu nr. Plx 292/2019, cu 
amendamente (21 amendamente admise, 8 amendamente respinse), redate în 
anexele raportului, pe care îl puteți consulta la adresa: 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/rp292.pdf. 

 
În acest raport a fost eliminată referința la Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat, păstrându-se astfel polițiștii alături de militari ca 
beneficiari a unei pensii de serviciu. Atât comisia pentru muncă şi protecţie socială 
în majoritatea membrilor ei, cât și Ministrul Afacerillor Interne s-au pronunțat 

pentru susținerea menținerii pensiilor de serviciu pentru polițiști! 
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