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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru munca si protectie sociala          Nr.27/514/20 noiembrie 2003 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor 

  
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, trimis comisiei cu adresa nr.680 din 
3 noiembrie 2003. 
 
 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii: 

1. Comisia juridica, de disciplina si imunitati  
2. Comisia pentru buget, finante si banci. 
 
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura obisnuita. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor constitutionale, si are ca obiect de reglementare instituirea 

sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, profesie reglementata prin Legea nr.360/2002 privind Statutul 
politistului, cu modificarile ulterioare. 

 
Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât s-a considerat ca pensiile pentru politisti, instituite prin prezentul act 

normativ, nu constituie un privilegiu, ci sunt justificate în mod obiectiv, reprezentând o compensare partiala a specificului serviciului politienesc, a 
riscurilor deosebite pe care le comporta acesta în mod obisnuit, a restrângerii unor drepturi si a impunerii unor interdictii, constrângeri care nu sunt 
caracteristice si altor categorii de angajati. Viitorul act normativ vizeaza în esenta, pastrarea drepturilor câstigate si asigurarea, de catre societate, a 
unor conditii de trai decent si dupa încetarea activitatii de politist. 

 
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitati, în conformitate cu prevederile art.51 si 52 din Regulamentul Camerei 

Deputatilor, din partea Ministerului Administratiei si Internelor: d- l Mircea Alexandru – Secretar de Stat, d- l Ioan Popa Florin - director si d-na 
Mariana Buzdugan - expert. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
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În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din 19 noiembrie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia cu modificari. 

 
 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text initial Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

propunerii amendamentelor 
0 1 2 3 
 
1 

 
Articolul 9, alineatele (1) si (2) 
Art.9. - (1)  Conditiile de munca în care se 
desfasoara activitatea politistilor pot fi: 
a) normale; 
b) speciale; 
c) deosebite. 
(2) Reglementarile privind locurile de munca si 
activitatile în conditii speciale si deosebite 
stabilite pentru sistemul public de pensii si alte 
drepturi de asigurari sociale se aplica si 
politistilor care îsi desfasoara activitatea în 
conditii similare. 
…………….................................................... 

 
Se propune reformularea textelor alin.(1) si alin.(2) ale 
articolului 9 dupa cum urmeaza: 
“Art.9. - (1)  Conditiile de munca în care se desfasoara 
activitatea politistilor pot fi: 
a) normale; 
b) deosebite; 
c) speciale. 
(2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile 
în conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul 
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se 
aplica si politistilor care îsi desfasoara activitatea în 
conditii similare.” 
 
Autor: deputat Adrian Maracineanu 
 

 
Pentru pastrarea ordinii conditiilor 
de munca din Legea 19/2000. 

    
2 Art.12. -  (1) Au dreptul la pensie de serviciu 

pentru limita de vârsta politistii în activitate 
care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele 
conditii: 
a) vechime în serviciu de minimum 30 de ani 

Se propune reformularea textului art.12 dupa cum urmeaza: 
“Art. 12 – Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de 
vârsta politistii în activitate care îndeplinesc, cumulativ, 
urmatoarele conditii: 
a) vârsta de 55 de ani; 
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barbatii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca 
politist sau cadru militar în activitate 15 ani 
barbatii si 10 ani femeile. 
b) vârsta în gradul profesional pâna la care pot 
fi mentinuti în serviciu, si anume vârsta de 55 
de ani, pentru agentii de politie si ofiterii de 
politie pâna la gradul de comisar-sef de politie 
inclusiv si, respectiv, vârsta de 60 de ani, 
pentru ofiterii de politie cu grad de chestor de 
politie si superioare acestuia. 
(2) Ofiterii de politie cu gradul de chestor de 
politie ori superioare acestuia, a caror sanatate 
le permite rezolvarea în foarte bune conditii a 
atributiilor ce le revin, pot fi mentinuti în 
serviciu pâna la vârsta de 62 de ani; 
(3) Comisarii-sefi de politie care dovedesc o 
înalta competenta profesionala pot fi mentinuti 
în activitate pâna la vârsta de 57 de ani, daca 
starea de sanatate le permite îndeplinirea 
atributiilor. 

b) vechime în serviciu de minimum 30 de ani barbatii si 
25 de ani femeile, din care  efectiv ca politist sau cadru 
militar 15 ani barbatii si 10 ani femeile.” 
 
Autori: deputati Smaranda Dobrescu si Karoly Kerekes 

 
 
 
 
S-au eliminat alin.(2) si alin.(3) 
întrucât prevederile lor se 
regasesc la art.691  din Legea 
nr.360/2002 privind Statutul 
politistului, modificata prin 
O.U.G. nr.89/2003.  
De asemenea, în art.14 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, 
stabileste ca trebuie evitat 
paralelismul legislativ (instituirea 
acelorasi reglementari în doua sau 
mai multe acte normative). 
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Articolul 18, litera d) 
Art.18. – Vechimea în serviciu care se ia în 
considerare la stabilirea pensiei este perioada în 
care persoana în cauza s-a aflat în una din 
urmatoarele situatii: 
……………………………………………… 
d) a fost elev sau student al unei institutii 
militare de învatamânt pentru formarea 
cadrelor militare sau al unei institutii de 
învatamânt pentru formarea politistilor; 
………………………………………………… 
 

 
Se propune reformularea textului lit.d) a art.18 dupa cum 
urmeaza: 
„d) a fost elev al unei scoli de subofiteri sau agenti de 
politie sau student al unei institutii militare de învatamânt 
pentru formarea cadrelor militare sau al unei institutii de 
învatamânt pentru formarea politistilor;” 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 

 
Întrucât cursantii scolilor de 
subofiteri sau agenti de politie 
sunt elevi. 
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Articolul 27, preambului alineatului (1) 
Art.27. – (1) Au dreptul la pensie de 
invaliditate politistii care si-au pierdut total sau 
cel putin jumatate din capacitatea de munca 
datorita: 
…………............................................................ 

 
Se propune reformularea textului preambulului alin.(1) al 
art.27 dupa cum urmeaza: 
„Art.27. – (1) Au dreptul la pensie de invaliditate politistii 
care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din 
capacitatea de munca din cauza :” 
 

Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
Pentru o exprimare adecvata în 
materie. 
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Art.69. - Încalcarea prevederilor prezentei legi 
atrage raspunderea patrimoniala, 
contraventionala sau penala, dupa caz. 

 
Se propune reformularea textului art.69 dupa cum urmeaza: 
„Art.69. – Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage 
raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala 
sau penala, dupa caz.” 
 

Autor: deputat Karoly Kerekes 
 

 
În caz de încalcare a anumitor 
prevederi ale legii intervine si 
raspunderea disciplinara. 

 
6 
 

 
__ 

 

În tot cuprinsul legii sintagma „cadrul militar în 
activitate” devine „cadrul militar”. 
 

Autor: deputat Dumitru Buzatu 

 
Pentru a nu fi exclusa din 
vechimea în serviciu perioada 
stagiului militar. 
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__  
În tot cuprinsul legii sintagma “organ de pensii” devine 
“casa de pensii”. 
 

Autor: deputat Costel Eugen Popescu 
 

 
Pentru respectarea terminologiei 
în materie. 
 

 

Comisia a propus aprobarea proiectului de lege în forma rezultata din prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 
 

VICEPRESEDINTE,     SECRETAR, 
Dumitru BUZATU     Ion MÎNZÎNA  

 
Întocmit,  
Consilier Elena Anghel 
Expert Oana-Simona Dinca 


