
 

FORUMUL 

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ 

 

COMUNICAT 

Aducem la cunoștința structurilor componente ale FORUMULUI că, în 

data de 27.01.2020, la sediul MAI a avut loc o întâlnire care a avut ca subiect 

armonizarea punctului de vedere pe proiectul de OUG privind modificarea și 

completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și 

completările ulterioare, remis ministrului de interne de către ministrul apărării 

naționale pe 30.12.2019. La întâlnire au participat reprezentanții MAI, respectiv 

domnii Norocel STROE - secretar de stat, Traian BERBECEANU - șeful de 

cabinet al ministru și Ionel BABUS - consilier al ministrului și reprezentanții 

FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE - președinții ANCMRR „Al. I. 

Cuza”, AORR, ROMIL, AMPTO și SNPPC.  

La această întâlnire s-au purtat discuții pe marginea proiectului de interes 

comun, elaborat de M.Ap.N. cu consultarea Forumului, privind unele măsuri 

reparatorii, proiect deja apărut în mediul on line, pe pagina sindicatului polițiștilor 

din penitenciare.  

Legat de proiectul de OUG care privește unele măsurii reparatorii, s-a 

discutat și analizat poziția oficială a MAI, având în vedere că până la acea oră 

exista, pe surse, un aviz negativ din partea CPS a MAI care susținea că nu deține 

fondurile necesare pentru aplicarea acestui proiect. Reprezentanții Forumului au 

încercat să convingă conducerea MAI că impactul financiar al MAI ar fi infinit mai 

mic decât la MApN, solicitând o reevaluare a acestui impact și un eventual aviz 

pozitiv pe cererea M.Ap.N. La final s-a obținut promisiunea că subiectul va fi 

reanalizat și cererea va primi avizul cerut de MApN.  

La această oră, nu deținem detalii privind punctele de vedere de la celelalte 

ministere/servicii, fapt care ne-a obligat sa întârziem informarea oportună a 

membrilor structurilor asociative. În continuare, vom solicita MApN informații 

privind răspunsul celorlalte instituții cărora li s-a cerut punctul de vedere, pentru a 

solicita, în caz de nevoie, discuții și cu alte structuri, astfel încât proiectul să poată 

fi supus aprobării Guvernului, cât mai repede. 
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