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Avocatul Poporului analizează implicațiile O.U.G. nr. 114/2018 pentru
cadrele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională –
întâlnire cu reprezentanți ai asociațiilor din domeniu

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de domnul Mircea Criste,
Adjunct, doamna Emma Turtoi, Șef Serviciu Contencios Constituțional, doamna Raluca
Mitrache, consilier și domnul Dorel Bahrin, consilier, s-au întâlnit, astăzi, cu o delegație a
Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și
Securitate Națională, din care au făcut parte: general în retragere Nicolae Gropan, gen. Lt. (ret)
Niculai Băhnăreanu, col (ret) Aurelian Ghiță, col. (r) Luminița Petrescu și col. (r) Marian
Tudor, din partea Asociației ROMIL și domnul Dumitru Coarnă, președintele FNPPCMAI.
Reprezentanții Forumului au organizat o manifestație de protest în fața sediului instituției.

Membrii delegației au prezentat Avocatului Poporului o notă, prin care și-au arătat
nemulțumirea față de ceea ce au numit, permanenta ciuntire a Legii nr. 223/2015 prin ordonanțe
de urgență succesive ( OUG nr. 57/2015, OUG nr. 59/2017 și OUG nr. 114/2018), toate emise,
în opinia acestora, cu încălcarea Constituției, jurisprudenței Curții Constituționale a României
și a legislației referitoare la tehnica legislativă. Reprezentanții protestatarilor au criticat
coeficientul de salarizare, care este identic cu cel al unui muncitor necalificat. Ei au mai atras
atenția asupra faptului că între aceleași categorii socio-profesionale (armată, ordine publică și
securitate națională) sunt diferențe foarte mari de salarizare.

Membrii delegației au criticat și nivelul cuantumului pensiilor din sistemul de
apărare și ordine publică, făcând observația că există discrepanțe mari între pensiile stabilite
pentru același grad, aceeași funcție și vechime.

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea i-a îndemnat pe protestatari să depună
documentații detaliate în legătură aspectele criticate și a declarat că reprezentanții instituției
vor analiza toate criticile aduse.
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