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Propuneri de folosire
a fondurilor alocate M.A.I.
La \ntâlnirea cu ministrul Afacerilor Interne pe tema bugetului aprobat, ni s-a comunicat faptul c` nu sunt bani pentru
norma de echipament pentru 2013 [i nici pentru \ncadrarea
promo]iei de agen]i [i ofi]eri, dar se fac eforturi pentru suplimentare prin rectificare bugetar`.
|n replic`, reprezentan]ii „Pro Lex” au f`cut precizarea c`
M.A.I. a decis c` nu sunt bani aloca]i pentru aceste tipuri de
cheltuieli. Argumentul este acela c` salariile, sporurile, norma
de hran`, norma de echipament, compensa]ia pentru chirie
sunt cheltuieli de la acela[i capitol bugetar „cheltuieli de personal”, iar M.A.I. stabile[te cum utilizeaz` aceste fonduri.
Cu alte cuvinte, numai M.A.I. decide s` men]in` \n plat`
salariul de merit [i salariul de excelen]`, ca sum` compensatorie tranzitorie, inclus` \n salariul de baz`, \n cuantum de
dou` milioane de euro/lun` [i s` \nregistreze restan]e la
unele drepturi sau s` continue practica de a amâna \ncadrarea promo]iei.
Mai mult, pre[edintele sindicatului Vasile Lincu, a propus
ca diferen]a r`mas` din suma de dou` milioane de euro
folosit` pentru cele dou` sporuri, s` fie redistribuit` sub form`
de spor \n cuantum de 50% din salariul minim pe economie,
poli]i[tilor ce-[i desf`[oar` activitatea \n structurile de ordine
public`, rutier, transporturi, criminalistic`, interven]ii [i combaterea crimei organizate.
Dl ministru Radu Stroe, interesat de cele auzite, a cerut punctul
de vedere al directorului Direc]iei Generale Financiare, care a
a admis c` M.A.I. decide modul de folosire a fondurilor alocate \n contul de „cheltuieli de personal”, \ns` a sus]inut legalitatea acord`rii salariilor de merit [i de excelen]`, precizând
c` este foarte dificil de reglementat un nou spor pentru categoriile de poli]i[ti enumerate.
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n Sporul de 25% pentru studii superioare trebuie men]inut [i
în situa]ia schimb`rii locului de munc` - pagina 8
n Cine este îndrep`]it s` primeasc` compensa]ia de conduc`tor
auto - pagina 9
n Amânarea încadr`rii promo]iilor de ofi]eri [i agen]i, o m`sur`
netemeinic` [i nelegal`. Cum po]i fi desp`gubit - pagina 2
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Cauze [i efecte
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Un istoric
\n Poli]ia Român`
La 25 martie, de s`rb`toarea Buneivestiri , a lansat o carte despre
cel ce a fost generalul Gabriel M. Marinescu (1886-1940).
„Gavril`’’, cum l-au [tiut apropia]ii, era \nsemnat [i \n jurnalul lui
“Rex’’, cu care juca pocker.
Aruncând priviri tem`toare [i [optind \n barb`, pe la col]uri, unii \i
ziceau ,,Beril`’’. Presa \l botezase ,,Prefectul poli]iei’’, iar al]ii \i spuneau
,,|mp`ratul’’. Era [i un fel de ,,Na[’’ al fotbalului interbelic...

(Continuare \n pag. 12)
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Prejudiicile aduse poli]i[tilor prin
amânarea \ncadr`rii sunt atât financiare, profesionale, cât [i morale.
Se pune \ntrebarea dac` aceste
amân`ri au fost necesare, temeinice
[i legale.
Cu ocazia formul`rii unor ac]iuni
pentru membrii de sindicat, având
ca obiect obligarea institu]iei la plata
contravalorii tuturor drepturilor salariale cuvenite poli]i[tilor pentru perioada \n care au fost amâna]i la
repartizare \n structurile de poli]ie,
am constatat urm`toarele:

Pentru promo]ia 2011

- s-a emis OUG nr. 54/2011 aprobat` prin Legea nr. 234/05.12.2011
prin care stabilea c` \ncadrarea se va
face \ncepând cu 1 ianuarie 2012.
Motivul emiterii OUG a fost constrângerea bugetar`;
- \n perioada 1 iulie 2011 – 1 mai
2012 nu au avut nici calitatea de

elevi [i nici
cea de angaja]i, de[i absolviser`
cursurile, \nc`
din
iulie
2011, drept
pentru care
nu puteau s`
se angajeze
legal la un alt
angajator, fiindu-le practic \nc`lcat [i
dreptul constitu]ional la
munc`.
- s-a emis
OMAI nr. II/2629 din 4.04.2012,
nepublicat \n Monitorul Oficial al
României, care stabile[te o alt` dat`
de \ncadrare, diferit` de cea din
OUG nr. 54/2011;
- cheltuielile lunare cuvenite unui
num`r de 1.658 agen]i de poli]ie,
proveni]i din promo]ia anului 2011,
sunt estimate la 2.115 mii lei.

Pentru promo]ia 2012

- s-a emis OUG 37/2012 care stabilea c` \ncadrarea se va face \n luna
decembrie 2012.
Motivul emiterii OUG a fost constrângerea bugetar`;
- \n perioada 1 iulie 2012 - 1decembrie 2012 nu au avut nici calitatea de elevi [i nici cea de angaja]i,
de[i absolviser` cursurile \nc` din
iunie 2012, drept pentru care nu puteau s` se angajeze legal la un alt
angajator, fiindu-le practic \nc`lcat [i
dreptul la munc`.

- s-a emis OMAI nr. II/4271 din
14.11.2012;
- cheltuielile lunare cuvenite unui
num`r de 1.750 agen]i de poli]ie
proveni]i din promo]ia anului 2012
sunt estimate la 2.607 mii lei.
Având \n vedere faptul c` suma
cheltuielilor lunare cu plata unor
sporuri (echivalentul salariului de
merit [i al sporului pentru lucr`ri de
excep]ie [i misiuni speciale) era \n
valoare de 8.578 mii lei - la nivelul
lunii decembrie 2009, coroborat cu
prevederile legale potrivit c`rora
M.A.I. avea obliga]ia \ncadr`rii \n
cheltuielile bugetare aferente cheltuielilor de personal prin aplicarea
m`surilor prev`zute de Legea nr.
69/2010, a responsabilit`]ii fiscalbugetare, prin reducerea unor sporuri variabile [i care nu erau
obligatorii, iar interzicerea ocup`rii
func]iilor vacante se aplica doar \n
situa]ia \n care ar fi beneficiat de
majorarea limitei bugetare trimestriale pentru cheltuielile de personal,
apreciem c` existau bani pentru
cheltuielile lunare cuvenite poli]i[tilor proveni]i din promo]iile 2011 [i
2012, iar m`sura amân`rii a fost
netemeinic` [i nelegal`.
Cei interesa]i, pentru care nu s-a
introdus ac]iune \n instan]`, pot lua
leg`tura cu reprezentan]ii „Pro Lex”
pentru a beneficia de asisten]` juridic` \n vederea recuper`rii prejudiciului.

PRO LEX

Ce aduce nou proiectul
de modificare a
S TA TUTULUI
P OLI}IS TULUI
Aceea[i compensa]ie pentru
chirie pentru agen]i [i ofi]eri
|n anul 2008, am prezentat \n fa]a Comisiei de
Dialog Social, actul normativ care reglementeaz`
compensa]ia pentru chirie acordat` magistra]ilor
pentru a fi aplicat [i poli]i[tilor. Acesta prevede o
compensare a chiriei egal` pentru to]i magistra]ii
din localitatea respectiv`, diferen]a fiind \n func]ie
de valoarea de pia]` a chiriei de la o zon` la alta.
Ulterior, \n contextul realiz`rii unui cartier reziden]ial pentru poli]i[ti \n apropierea Bucure[tiului,
am solicitat acordarea compensa]iei pentru chirie [i
celor ce \nchiriaz` o locuin]` \n zona metropolitan`,
la 30 km de centrul localit`]ii \n care \[i are sediul
unitatea.
Rezisten]a la schimbare [i interesele personale
ale unor deciden]i din M.A.I. au f`cut ca aceast`
propunere de modificare s` fie luat` \n seam`, abia
dup` discu]ia avut` \ntre reprezentan]ii sindicatelor
[i dl ministru Radu Stroe.
De[i proiectul de act normativ a fost convenit cu
sindicatele, având [i sus]inerea ministrului pentru
varianta similar` magistra]ilor, \nc` mai sunt persoane \n M.A.I. care sper` s` r`mân` doar la faza de
proiect.
De aceast` dat` motivul invocat este suplimentarea bugetului pentru acest tip de cheltuieli cu un
milion de euro/lun`.
|n replic`, am propus ca acel milion poate fi luat
din suma celor dou` milioane de euro acordat`
lunar ca salariu de merit [i salariul de excelen]`.
De asemenea, cheltuielile pentru chirii vor fi mult
mai mici, dac` se modific` modul de recrutare a
elevilor pentru [colile de agen]i de poli]ie [i se accept` permutarea poli]i[tilor, la cererea lor, \ntre localit`]i, dându-li-se posibilitatea s` lucreze \n
localit`]ile unde \[i au domiciliul, familia sau o locuin]` proprie.

R`spundere disciplinar`
doar pe
nt ru f apt e care
pent
au le
g`t ur` cu serviciul
leg`t
se rviciul

Stabilitatea
\n func]ie,
primul
succes
sindical
|ntrucât paharul nemul]umirilor
se umpluse, poli]i[tii au reac]ionat
\n octombrie 2007 prin participarea la primul miting din istoria
Poli]iei Române. Ploaia rece de
toamn` nu i-a \mpiedicat pe protestatari s`-[i scandeze revendic`rile \n fa]a sediului Ministerului
de Interne.
La eveniment s-a remarcat solidaritatea sindical` european`, prin prezen]a poli]i[tilor din mai multe state.
Cu aceast` ocazie, pre[edintele Sindicatului European
al Poli]i[tilor a subliniat faptul c` „Poli]iile na]ionale ale
statelor europene formeaz` un lan] \mpotriva infrac]ionalit`]ii transfrontaliere, iar orice verig` slab`, afecteaz` eficien]a \ntregului lan]”.
|n calitate de organizator [i reprezentat, Sindicatul
„Pro Lex”, a prezentat M.A.I., problemele profesionale
ale poli]i[tilor.
Buletinul Informativ al M.A.I. din 24 octombrie 2007

INFO SINDICAL

ALBUMUL
CU AMINTIRI
preciza c` membrii Comisiei de Dialog Social au recunoscut c` sunt anumite probleme de interpretare [i
aplicare neunitar` a prevederilor legale [i c` s-a convenit analizarea punctual` a revendic`rilor \n vederea
identific`rii modalit`]ilor legale de rezolvare.
Dup` mai multe ore de discu]ii s-a stabilit ca poli]i[tii s` poat` fi muta]i definitiv numai cu acordul lor
scris.
Cu aceast` ocazie s-a pus cap`t perioadei când locul
de munc` depindea de bunul plac al [efului sau al contravenientului „cu rela]ii”.

CRONICAR

Din calitatea de pre[edinte al sindicatului, am
constatat c` exist` tratament discriminatoriu \ntre
agen]i [i ofi]eri, \ntre cei cu func]ii de execu]ie [i cei
cu func]ii de conducere, \n ceea ce prive[te r`spundere disciplinar`.
Sindicatul a fost pus \n situa]ia de a acorda asisten]` juridic` unei poli]iste care fusese sanc]ionat`
disciplinar pentru datorii la \ntre]inere sau pentru c`
nu restituise, la termen, un \mprumut...
|n opinia unora, aceste fapte reprezentau un
comportament necorespunz`tor \n societate [i trebuiau sanc]ionate disciplinar. |n afara liderilor de
sindicat, nu am auzit pe nimeni care s` prezinte
situa]iile dramatice prin care au trecut cei mai mul]i
poli]i[ti ca urmare a t`ierilor din salariu.
Actualul ministru a \n]eles, [i a fost de acord, c`
poli]i[tii trebuie s` r`spund` disciplinar doar pentru
fapte care au leg`tur` cu serviciul, exact ca to]i
ceilal]i angaja]i din România.

M`suri de prot e c] ie
pe nt ru poli] i[t ii r`ni] i
Propunerea din proiectul de OUG vizeaz` men]inerea \n activitate, la cerere, a poli]i[tilor clasa]i
inapt pentru serviciul poli]ienesc ca urmare a r`nirii
\n timpul sau \n leg`tur` cu exercitarea atribu]iilor
de serviciu.
De asemenea, membrii familiei poli]i[tilor deceda]i sau clasa]i inapt pentru serviciul poli]ienesc
ca urmare a r`nirii \n timpul sau \n leg`tur` cu exercitarea atribu]iilor de serviciu, pot fi angaja]i \n
poli]ie, la cerere, pe baza unui examen.
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Monitorul Drepturilor Poli]istului

BREVIAR JURIDIC

D RE PTUL POL I}ISTULUI
L A A S IS TEN}Q JURIDICQ GR ATUI TQ
Unul dintre drepturile poli]istului, prev`zute de Legea nr. 360/2002, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, \l reprezint` consultan]a juridic` asigurat` de
unitate, la cerere (art. 28 alin. 1 lit. o din lege).
Pentru a \n]elege cât mai bine \n ce const` exercitarea acestui drept, vom \ncepe prin a men]iona
prevederile art. 4 alin. 3 lit. a) din Instruc]iunile M.A.I.
nr. 1111/2005 privind activitatea de asisten]` juridic`
\n M.A.I., conform c`rora „consilierului juridic \i este interzis s` asigure consultan]a, asisten]a [i reprezentarea
altor autorit`]i, institu]ii, structuri, persoane juridice sau
persoane fizice, decât unit`]ilor din aparatul central al
Ministerului Administra]iei [i Internelor, unit`]ilor, institu]iilor ori structurilor aflate \n subordinea acestora,
\n serviciul c`rora se afl` sau cu care au raporturi de
munc`”
Altfel spus, poli]istul, fiind o persoan` fizic` \n subordinea c`ruia nu se poate afla consilierul juridic al
unit`]ii din care ambii fac parte, nu poate beneficia de
consultan]a, asisten]a sau reprezentarea consilierului
juridic, \n fa]a organelor judiciare.
Totu[i, \n \ncercarea de a materializa o modalitate
de exercitare a dreptului \n discu]ie, a fost emis Ordinul
M.A.I. nr. 9/2009 ce reglementeaz` suportarea de c`tre
unitate a sumelor necesare a asigur`rii asisten]ei juridice a poli]istului pentru fapte s`vâr[ite de acesta \n
exercitarea, potrivit legii, a atribu]iilor de serviciu.
Conform acestui ordin, poli]istul beneficiaz` de acordarea unor sume de bani ce vor fi decontate acestuia
pentru anumite servicii de asisten]a juridic`, servicii ce
vor fi oferite de c`tre ter]i [i nu de consilierii juridici angaja]i ai unit`]ilor Ministerului Afacerilor Interne.
Condi]iile pe care poli]istul trebuie s` le \ndeplineasc` pentru a beneficia de aceste sume sunt urm`toarele:
l existen]a unor fapte s`vâr[ite \n exercitarea atribu]iilor de serviciu (atribu]ii prev`zute de fi[a postului
sau de actele normative \n vigoare);
l \mpotriva poli]i[tilor se efectueaz` acte premerg`toare sau ace[tia au deja calitatea de \nvinuit/inculpat pentru fapte s`vâr[ite \n exercitarea, potrivit legii, a
atribu]iilor de serviciu.
Din punct de vedere procedural, pentru a intra \n
posesia sumelor respective trebuie urma]i urm`torii
pa[i:
l formularea \n scris a unei cereri, adresate [efului
unit`]ii la care este \ncadrat poli]istul la data s`vâr[irii
faptei, \nso]it` de documentele care fac dovada \ndeplinirii condi]iilor men]ionate mai sus (cererea va fi
depus` de membrii familiei sau reprezentan]ii legali
dac` poli]istul este arestat preventiv) (art. 3);

„Subsemnatul ........, angajat \n func]ia de ........, \n
cadrul ........, având \n vedere dreptul de a beneficia de
asisten]ǎ juridicǎ gratuitǎ prin plata onorariului avocatului de cǎtre institu]ia la care lucrez, conform Ordinului
9/2009 privind condi]iile \n care se suport` de c`tre

Po [ ta redac ] iei
Ce aduce nou modificarea Codului de
Procedur` Civil` \n ceea ce prive[te
chemarea \n judecat` [i administrarea
de probe?
n Potrivit prevederilor
N.CPC, atunci când \n
dovedirea ac]iunii se solicit` proba cu \nscrisuri,
acestea se indic` [i
ata[eaz` la fiecare exemplar al cererii de chemare \n
judecat`. |n cererea de
chemare \n judecat` se va
preciza [i dac` reclamantul
dore[te s`-[i dovedeasc`
cererea prin interogatoriul pârâtului [i

www.prolex.ro

lu]ionare a cererii, o singur` dat`, cu maximum 5 zile
lucr`toare. (art. 4 alin. 9);
l completarea, de c`tre poli]ist, a unui angajament,
prin care se oblig` s` restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asisten]ei juridice, \n cazul \n
care printr-o hot`râre judec`toreasc` definitiv` s-a stabilit vinov`]ia sa ori c` fapta nu a fost s`vâr[it` \n exercitarea atribu]iilor de serviciu, \n termen de 3 luni de la
data ramânerii definitive a hot`rârii judec`tore[ti, respectiv \n termen de 3 luni de la data r`mânerii definitive [i irevocabile a hot`rârii judec`tore[ti, dac`
poli]istul are calitatea de pârât.
|n cazul nerespect`rii angajamentului, sumele pl`tite
vor fi recuperate de unitate de la poli]ist, potrivit dreptului comun. (art. 5);

unitate sumele necesare asigur`rii asisten]ei juridice a
poli]istului pentru fapte s`vâr[ite de acesta \n exercitarea, potrivit legii, a atribu]iilor de serviciu, prin prezenta, v` rog s`-mi aprobați asigurarea asisten]ei
juridice prin avocat ales, cu suportarea onorariului de
c`tre unitate, conform OMAI nr. 9/2009.
Scurt istoric: .......
Anexez \n xerocopie urm`toarele documente: contact de asistenta juridica, chitanț` plata onorariu, citatie,
cererea de chemare \n judecat` etc.“
l constituirea, prin dispozi]ie a [efului unit`]ii, a
unei comisii care are rolul de a stabili, pe baza analizei
fi[ei postului, a dispozi]iilor legale, a documentelor care
fac dovada \ndeplinirii condi]iilor necesare, precum [i
a datelor de]inute cu privire la \mprejur`rile comiterii
faptei, dac` la data s`vâr[irii faptei poli]istul se afla \n
exercitarea atribu]iilor de serviciu. (art. 4 alin. 1)
l \n termen de 5 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii cererii, comisia prezint` [efului unit`]ii rezultatul verific`rilor [i propunerile, consemnate \ntr-un
proces-verbal, pentru a hot`r\, dup` caz:
a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani
necesare asigur`rii asisten]ei juridice;
b) respingerea solicit`rii privind acordarea sumelor
necesare asigur`rii asisten]ei juridice [i comunicarea \n
scris a motivelor care au stat la baza respingerii. (art. 4
alin. 5);
l emiterea dispozi]iei zilnice de acordare a sumelor
necesare asigur`rii asisten]ei juridice sau, dup` caz, comunicarea \n scris a r`spunsului referitor la respingerea
cererii, \n termen de maxim 20 de zile lucr`toare de la
data aprob`rii cererii \n condi]iile alin. (5).
|n situa]ii deosebite, la propunerea comisiei, [eful
unit`]ii poate aproba prelungirea termenului de so-

solicit` \nf`]i[area lui.
Dup` primirea cererii, aceasta se comunic` pârâtului care are obliga]ia de a
depune \ntâmpinare \n termen de 25 de
zile de la primire, sub sanc]iunea dec`derii din dreptul de a mai propune probe
sau invoca excep]ii.
Potrivit art. 204 NCPC,
reclamantul poate s`-[i modifice cererea [i s` propun`
noi dovezi, sub sanc]iunea
dec`derii, numai pân` la
primul termen la care acesta
este citat.
Când se constat` divor]ul la notar [i când la instan]`?
n Potrivit noului Cod Civil, divor]ul

„Subsemnatul, ........., (gradul, numele [i prenumele),
prin prezentul angajament m` oblig s` restitui suma de
........, suportat` de unitate pentru asigurarea asisten]ei
juridice \n cauza privind ......, \n cazul \n care prin
hot`râre judec`toreasc` definitiv` mi s-a stabilit vinov`]ia ori c` fapta nu a fost s`vâr[it` \n exercitarea
atribu]iilor de serviciu, \n termen de 3 luni de la data
r`mânerii definitive a hot`rârii judec`tore[ti, \n cauzele
penale, respectiv \n termen de 3 luni de la data
r`mânerii definitive [i irevocabile a hot`rârii judec`tore[ti \n cauzele civile."
l contesta]iile privind stabilirea [i plata sumelor
necesare asigur`rii asisten]ei juridice se solu]ioneaz`
\n condi]iile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
(art. 6)
Pentru asigurarea asisten]ei juridice, unitatea \ncheie
anual contract/conven]ie cu un avocat sau cu mai mul]i
avoca]i, dup` caz, selecta]i conform principiilor achizi]iei publice de servicii, dup` criteriul „pre]ul cel mai
sc`zut”, urmând ca [eful unit`]ii s` comunice poli]istului datele de contact ale avocatului sau, dup` caz, ale
avoca]ilor selecta]i.
|n cazul \n care poli]istul este de acord s` fie asistat
de avocatul/avoca]ii selectat/selecta]i de unitate, \l informeaz` \n acest sens pe [eful unit`]ii.(art.4 alin. 6)
|n vederea garant`rii dreptului la ap`rare, poli]istul
c`ruia i s-a aprobat cererea \n condi]iile prezentului
ordin poate s` \ncheie contract de asisten]` juridic` [i
cu un alt avocat decât cel selectat de c`tre unitate,
situa]ie \n care structura financiar` a unit`]ii asigur`
plata sumelor de bani c`tre poli]ist, pe baza documentelor justificative legal \ntocmite de avocat, din care
s` reias` plata onorariului acestuia de c`tre poli]ist.(art.
4 alin. 10).
Din informa]iile noastre, pân` la acest moment, sunt
foarte pu]ini poli]i[ti care cunosc aceste prevederi [i au
efectuat formalit`]ile pentru a beneficia de asisten]` juridic` gratuit`.

poate avea loc prin acord, la cererea
unuia dintre so]i sau când, din cauza
unor motive temeinice, raporturile dintre
so]i sunt grav v`t`mate [i continuarea
c`s`toriei nu mai este posibil`.
Dac` so]ii sunt de acord cu divor]ul [i
nu au copii minori, ofi]erul de stare civil`
ori notarul public de la locul c`s`toriei
sau al ultimei locuin]e comune a so]ilor
poate constata desfacerea c`s`toriei
prin acordul so]ilor, eliberându-le un certificat de divor].
Notarul poate desface c`s`toria [i
când exist` copii minori, \ns` numai \n
situa]ia \n care, so]ii se \n]eleg asupra
tuturor aspectelor referitoare la numele
de familie pe care s` \l poarte dup`
divor], exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti de
c`tre ambii p`rin]i, stabilirea locuin]ei
copiilor dup` divor], modalitatea de

TEODORA GHIVECI
p`strare a leg`turilor personale de c`tre
fiecare p`rinte cu copiii minori, stabilirea
contribu]iei fiec`rui p`rinte la cheltuielile
de cre[tere [i educare a copiilor.
Cererea de divor] se depune de ambii
so]i, \mpreun` .
Dup` \nregistrare, so]ii beneficiaz` de
un termen de reflec]ie de 30 de zile, iar
dup` expirarea acestui termen, so]ii se
prezint` personal \n fa]a ofi]erului de
stare civil` sau a notarului public, „care
verifica dac` st`ruiesc s` divor]eze [i
dac`, \n acest sens, consim]`mântul lor
este liber [i neviciat”.
|n toate celelalte cazuri, constatarea
divor]ului se face la instan]`.
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P R I N C I PA L E L E N O A S T R E
PROPUNERI PENTRU
M O D I F I C A R E A S TAT U T U L U I
FUNC}IONARILOR PUBLICI
Agen]ia Na]ional` a Func]ionarilor Publici a ini]iat o
dezbatere public` cu privire la Statutul func]ionarilor
publici, \n vederea modific`rii [i complet`rii, dup` caz.
Sindicatul „Pro Lex“ a propus l`murirea naturii juridice a proceselor având ca obiect drepturile profesionale [i salariale ale angaja]ilor, prin completarea art. 109
din Legea nr. 188/1999 cu urm`torul alineat: „Regulile
speciale de procedur` sunt cele prev`zute \n Codul
muncii, la capitolul III din titlul XII.”
Dac` s-ar accepta aceast` prevedere, procesele
func]ionarilor publici ar fi scutite de tax` de timbru, s-ar
judeca cu celeritate, iar hot`rârile pronun]ate \n fond ar
fi definitive [i executorii de drept, ca [i \n cazul salaria]ilor ce lucreaz` la privat.
|ntrucât sunt foarte multe situa]ii \n care anumi]i [efi
\ncalc`, cu bun` [tiin]`, drepturi profesionale sau salariale, bazându-se pe faptul c` nu vor r`spunde pentru
prejudiciile aduse func]ionarilor publici sau statului, am
propus sanc]ionarea disciplinar` pentru „\nc`lcarea
prevederilor legale referitoare drepturile profesionale [i
salariale ale salaria]ilor, precum [i a prevederilor legale

Selec]ionare
sau redistribuire?
Sunt numeroase situa]iile în care diferite structuri
de poli]ie se reorganizeaz` [i se pune în discu]ie
modalitatea de ocupare a noilor func]ii create: redistribuirea personalului afectat de reorganizare sau prin
selec]ionarea de personal.
Acest aspect s-a l`murit cu ocazia reorganiz`rii
Direc]iei Generale de Poli]ie a Municipiului Bucure[ti
prin înfiin]area Serviciului Grupuri Infrac]ionale Violente, Brig`zii de Poli]ie pentru Transportul Public [i
Sec]iei de Poli]ie pentru Centrul Vechi [i desfiin]area
Biroului Grupuri Infrac]ionale Violente, Serviciului de
Poli]ie Metrou, Biroului de Poli]ie pentru Centrul Istoric
al municipiului Bucure[ti.
Poli]i[tii din cadrul Biroului Grupuri Infrac]ionale Vi-

referitoare la drepturile organiza]iilor sindicale reprezentative”.
Pentru promovarea \n func]ie trebuie s` ai cel pu]in
calificativul „bine” \n ultimii doi ani.
Potrivit actualei legi, o femeie care a intrat \n concediu de maternitate dup` doi ani [i 6 luni vechime \n
func]ie, de[i la revenirea din concediul pentru cre[terea
copilului \ndepline[te stagiul minim de vechime, mai
trebuie s` lucreze cel pu]in doi ani, peste stagiul minim,
doar pentru a \ndeplini condi]ia referitoare la calificativ.
Pe de alt` parte, func]ionarii publici ale c`ror raporturi de serviciu au fost suspendate, nu au condi]ia calificativului pentru promovarea \n func]ii de conducere.
Cu alte cuvinte, pot promova \n func]ii de conducere,
dar nu pot promova \n grade profesionale.
Pentru eliminarea discrimin`rii fa]` de func]ionarii
publici ale c`ror raporturi de serviciu au fost suspendate
de drept, am propus ca pentru participarea la examenul
de promovare s` se iau \n calcul ultimii doi ani \nainte
de suspendarea raporturilor de serviciu.

PRO LEX
olente au fost pu[i la dispozi]ie [i erau programa]i pentru sus]inerea unei probe, în vederea ocup`rii noilor
func]ii din cadrul Serviciului Grupuri Infrac]ionale Violente, prin selec]ionare de personal.
La sesizarea sindicatului, conducerea unit`]ii a dispus analizarea situa]iei [i aplicarea reglement`rilor
legale.
În urma discu]iilor cu speciali[tii de la compartimentul Juridic [i Resurse Umane, s-a ajuns la concluzia c`
sunt aplicabile prevederile OMAI nr. 300/2004, modificat prin OMAI nr. 665/2008, coroborat cu prevederile
OMAI nr. 129/2011, Dispozi]iile Inspectorului General
al Poli]iei Române nr. 31 [i 35 din 2011 [i prevederile
art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicat`, pentru
poli]i[tii afecta]i de reorganizare, ace[tia urmând a fi
numi]i direct pe noile func]ii vacante, iar restul
func]iilor r`mase vacante se ocup` prin selec]ionare
de personal, potrivit OMAI nr. 665/2008.

OBSERVATOR

INFO SINDICAL
De contare a
trans portului,
dup` ultime le
modif ic`ri le gis lative
La insisten]ele sindicatelor, MAI a modificat HG
nr. 1292/2003 care reglementeaz` drepturile de
transport ale poli]i[tilor.
Dac` pân` acum se deconta numai deplasarea
\n interesul serviciului efectuat` cu mijloace de
transport proprietate personal`, potrivit modific`rilor aduse prin HG nr. 130/2013, nu mai conteaz`
cu ce titlu de]ii mijlocul de transport, acesta poate
s` fie al so]iei, p`rin]ilor sau chiar \nchiriat.
Poli]i[tii care se deplaseaz` la [i de la locul de
munc` pentru a executa, \n afara orelor de program,
controale inopinate sau alte misiuni ordonate, \n
cazul când unitatea (subunitatea) este situat` \n
afara perimetrului localit`]ii de domiciliu ori de
re[edin]` au dreptul la decontarea cheltuielilor de
transport, dus [i \ntors, \n contul unit`]ilor din care
fac parte.
De acela[i drept beneficiaz` poli]i[tii \mputernici]i s` \ndeplineasc` func]ii \ntr-o alt` unitate
decât cea din care fac parte, situat` \ntr-o alt` localitate decât cea de domiciliu sau de re[edin]`,
poli]i[tii numi]i \n prima func]ie \ntr-o alt` localitate
decât cea de domiciliu sau de re[edin]`, c`rora nu
li se pot asigura locuin]e \n localitatea \n care au fost
\mputernici]i/numi]i \n prima func]ie [i poli]i[tii
\ncadra]i la structurile teritoriale ale unor unit`]i care
au sediul \n alt` localitate, dac` deplasarea la [i de
la locul de munc` se face pe o distan]` de 5-70 km,
fa]` de localitatea unde domiciliaz` sau \[i au
re[edin]a.
Un alt element de noutate const` \n faptul c`
unit`]ile de poli]ie pot folosi autovehiculele din
\nzestrare pentru transportul poli]i[tilor la [i de la
locul de munc`, potrivit programului de activitate,
pentru poli]i[tii din unit`]ile situate la distan]e de 570 km fa]` de localitatea unde domiciliaz` sau \[i
au re[edin]a, muta]i \n interesul serviciului sau
numi]i \n prima func]ie, ori cu plata unui tarif fix pe
zi, stabilit cu aprobarea ministrului afacerilor interne,
pentru ceilal]i poli]i[ti.
De acelea[i drepturi, asigurate de unitatea \n care
este \mputernicit, beneficiaz` [i poli]istul \mputernicit s` \ndeplineasc` o func]ie \ntr-o unitate care
este situat` \ntr-o alt` localitate decât cea de domiciliu sau de re[edin]`, ori cea \n care acesta are
func]ia de baz`.

VASILE LINCU

Bolile profesionale ale poli]i[tilor
[ i \n casarea desp`
de sp` g ubi ri l or pe ntru i nv
n v al i di t ate
Clas`rile medicale ale poli]i[tilor pensiona]i pe caz de boal`, sunt una dintre
principalele cauze ale muncii efectuate
\n condi]ii de stres maxim, suprasolicitare psihic` [i fizic`, condi]ii climaterice extreme (la poli]ia rutier`, poli]ia
de ordine [i siguran]` public`), inhalare
de praf [i particule toxice (la criminali[ti,
cei care lucreaz` la arhive etc.).
Cu toate c` aceste condi]ii extreme
de munc` sunt compensate cu sporuri
specifice (n.r. care au fost reduse, restrânse sau desfiin]ate \n ultima perioad` de timp, din cauza constrângerilor
bugetare), nu am reu[it s` vedem pân`
acum un poli]ist clasat inapt pentru serviciu \n poli]ie, ca urmare a unei boli
profesionale.
Cu alte cuvinte, bolile profesionale
caracteristice profesiei de poli]ist nu
exist`. |n fapt, potrivit constat`rilor formulate de medicii speciali[ti din comisia
de expertizare a Direc]iei Medicale din
Ministerul Afacerilor Interne, poli]i[tii
devin inap]i medical pentru serviciul \n
poli]ie ca urmare a dobândirii unei boli
comune declan[ate de diferi]i factori,
precum: criterii de vârst`, sex, an-
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tecedente genetice, personale etc.
{i, totu[i, paradoxal, pân` la un moment dat, pe certificatele constatatoare
a incapacit`]ii de munc` a poli]i[tilor se
consemna urm`torul aspect: „boal`
contractat` \n timpul [i din cauza \ndeplinirii serviciului \n poli]ie”. Interpretând din punct de vedere juridic [i nu
numai, ar \nsemna c` boala respectiv`
este ,,boal` profesional`”.
Pentru ca o boal` s` fie „profesio nal`” trebuiesc \ndeplinite o multitudine de cerin]e prev`zute de legisla]ia \n
vigoare [i specificate \n Ordinul nr. 291
din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
supravegherea s`n`t`]ii lucr`torilor din
M.A.I.
Direc]ia Medical` consider` c` activitatea de declarare a unei boli ca fiind
„profesional`” este la \nceput de drum
[i, deocamdat`, nu se pot cataloga anumite afec]iuni dobândite de poli]i[ti ca
fiind urmare a activit`]ii profesionale [i
nici nu pot fi clasificate unele specialit`]i
sau medii de desf`[urare a activit`]ilor
specifice, ca fiind pretabile declan[`rii
unor \mboln`viri profesionale.

Urmarea este c` poli]istul pensionat medical [i \ncadrat \ntr-unul
din cele trei grade de invaliditate,
nu poate beneficia de ajutoarele
financiare prev`zute de H.G. nr.
1083/2008 privind asigurarea
desp`gubirilor de via]`, s`n`tate [i
bunuri ale poli]i[tilor, \ntrucât trebuia s` fie fost r`nit \n timpul sau
\n leg`tur` cu serviciul [i s` fi fost
clasat inapt pentru serviciul poli]ienesc de c`tre comisiile de expertiz`
medical` [i evaluare a capacit`]ii de
munc`.
{i totu[i, speciali[tii „Pro Lex“ au g`sit
o modalitate de desp`gubire: OMAI nr.
24/2009 nu mai precizeaz` faptul c`
desp`gubirea se acord` poli]istului r`nit,
fiind necesar doar certificatul/decizie
medical` emis de comisiile de expertiz`
medical` [i evaluare a capacit`]ii de
munc` din spitalele Ministerului Afacerilor Interne sau comisiile medico-militare din spitalele militare ale Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale, avizat de Comisia
central` de expertiz` medical` [i evaluare a capacit`]ii de munc` din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, \n copie

legalizat`, din care s` rezulte ca \ncadrarea \ntr-un grad de invaliditate [i, implicit, clasarea ca inapt pentru serviciul
poli]ienesc este urmarea faptului c`
poli]istul a fost supus \n timpul sau \n
leg`tura cu exercitarea atribu]iilor de
serviciu, independent de voin]a lui,
efectelor unor cauze v`t`m`toare, acestea afectându-i integritatea anatomic`
[i/sau func]ional` a organismului.
Sindicatul „Pro Lex“ are deja un precedent \n instan]` prin care institu]ia a
fost obligat` la desp`gubiri pentru invaliditate, chiar dac` poli]istul nu a fost
r`nit.

GEORGE ALEXANDRESCU
Monitorul Drepturilor Poli]istului

DREPTURI PROFESIONALE

Concep]ia
„Pro Lex”
pentru
reabilitarea
carierei
poli]istului
Ministrul Afacerilor Interne a
dispus realizarea unui proiect
de Statut al poli]istului care s`
rezolve problemele profesionale sesizate [i constatate.
Întrucât nu mai este timp
pentru cârpeli, sindicatele au
cerut o modificare legislativ`
radical`.
V`zând proiectele anterioare
de modificare a Legii nr. 360
din 2002 realizate de speciali[tii
M.A.I., „Pro Lex” nu s-a mul]umit doar cu pozi]ia de partener
de dialog social cu dreptul de a
propune amendamente, ci a
apelat la Daniel Barbu, specialist în domeniu, pentru realizarea unui proiect de lege dup`
modelul occidental.
De remarcat c` preg`tirea [i
valoarea lu Daniel Barbu au fost
apreciate [i pe plan interna]ional, fiind angajat pe fonduri europene s`-l consilieze pe
[eful Poli]iei de frontier` din Republica Moldova.
Concep]ia „Pro Lex” privind
reabilitarea carierei poli]istului

are la baz` urm`toarele principii:
a) Reglementare normativ`
unic` [i unitar` a carierei poli]istului.
Prin aceasta se în]elege faptul c` toate normele privind cariera poli]istului vor fi incluse în
Legea privind Statutul poli]istului pentru a se asigura un sistem unitar de reguli, coeren]a,
persisten]a [i constan]a acestora, precum [i spre a se exclude posibilitatea derog`rilor,
interven]iilor, interpret`rilor [i
modific`rii subiective a normelor juridice.
b) Statut special, drepturi
speciale, obliga]ii speciale, protec]ie special`.
c) Sistemul corpului profesional unic. Întregul personal aflat
sub inciden]a Statutului poli]istului, indiferent de gradul profesional de]inut, va apar]ine Corpului
profesional unic al ofi]erilor de
poli]ie.
d) Poli]ia pentru poli]i[ti.
Func]iile din structurile po-

li]iene[ti pot fi ocupate numai
de c`tre persoane care îndeplinesc atribu]ii specifice de poli]ie.
Pe m`sura vacant`rii naturale, posturile din structurile ale
c`ror atribu]ii nu sunt specifice
Poli]iei Române, ocupate cu
personal care are în prezent
statutul de poli]ist, vor fi transformate în posturi ce pot fi ocupate de func]ionari publici/
personal contractual.
e) Structurarea sistemului
posturilor pe niveluri de competen]e profesionale ierarhice.
Categoriile statutare ale poli]i[tilor vor fi expres definite în
ceea ce prive[te rolul organiza]ional, profesional [i ierarhic.
În cadrul unit`]ilor de poli]ie
[i a compartimentelor func]ionale ale acestora se va realiza
delimitarea clar` a nivelului
competen]elor/atribu]iilor [i a
categoriilor de personal destinate s` le îndeplineasc`.
f) Start profesional egal [i

SPRIJI N LLO
O GIS
C
G I S T IIC
Pentru îmbun`t`]irea
condi]iilor de lucru ale
membrilor s`i, „Pro Lex” a
continuat campania de
dona]ii, oferind 42 calculatoare (P.C.) [i 16 imprimante, dup` cum urmeaz`:
I.J.P.F. Constan]a - un
P.C. [i o imprimant`;
I.J.P.F. Maramure[ - o
imprimant`;
I.P.J. Alba - patru P.C.-uri;
I.P.J. Boto[ani - un P.C. [i
o imprimant`;
I.P.J. Cluj - 20 P.C.-uri [i o imprimant`;
I.P.J. Harghita - o imprimant`;
I.P.J. Ilfov - un P.C. [i o imprimant`;
I.P.J. Prahova - dou` P.C.-uri,
I.P.J. Sibiu - un P.C. [i o imprimant`;
I.P.J. Teleorman - [ase P.C.-uri [i patru imprimante;
I.P.J. Vrancea - dou` P.C.-uri [i trei imprimante;
I.G.P.R. - S.O.S. - un P.C. [i o imprimant`;
D.G.P.M.B. - Sec]ia 10 - un P.C. [i o imprimant`;
D.G.P.M.B. - Sec]ia 20 - dou` P.C.-uri.
}inând cont de necesit`]ile concrete ale membrilor SNPV „Pro Lex“ [i \n
func]ie de posibilit`]ile noastre, vom continua aceast` campanie.
A[tept`m solicit`ri, prin intermediul liderilor de sindicat, fiind convin[i c`
ajutorul nostru poate fi benefic procesului profesional [i c` putem ameliora,
cât se poate, condi]iile Dvs. de munc`.

COSTEL GHEORGHE
www.prolex.ro

[anse egale de dezvoltare profesional` pentru to]i poli]i[tii.
Accesul în Poli]ie se va realiza
numai de la nivelul func]iilor de
baz` – în categoria ofi]er de siguran]` public` [i executare misiuni.
g) Promovare din treapt` în
treapt` [i ocuparea posturilor
de conducere în sistem exclusiv
meritocratic.
Posturile de conducere se
ocup` prin promovarea din
treapt` în treapt`, f`r` a se
putea s`ri la un palier superior
peste nivelurile ierarhice imediat anterioare.
Posturile de conducere, cu
excep]ia celor de la structurile
de specialitate, se pot ocupa
numai de c`tre ofi]eri de poli]ie
de carier`.
h) Sistem de formare dedicat
[i relevant pentru carier`.
Se va optimiza sistemul intern special de cursuri obligatorii de carier` (profilare,
management etc.) [i se va elimina posibilitatea except`rii de

la acestea prin programe desf`[urate în afara institu]iei.
Aceste principii au fost însu[ite [i de celelalte sindicate
din poli]ie, fiind de acord ca
noul proiect de statut s` aib` ca
baz` de negocieri, concep]ia
Sindicatului „Pro Lex”.
Printr-o „gol`nie” , cum afirma dl ministru Radu Stroe, cei
care opun rezisten]` la schimbare au f`cut ca din comisia de
elaborare a statutului s` lipseasc` tocmai cei care realizaser`
proiectul pe marginea c`ruia se
discut` !?!
F`r` implicarea direct` în
sus]inerea propriului proiect,
suntem rezerva]i cu privire la
acceptarea principiilor enumerate, mai ales c` elaborarea proiectului de lege privind Statutul
poli]istului depinde de persoane ce nu au efectuat munc` de
poli]ie [i de]in în mod discutabil
calitatea de poli]ist.

VASILE LINCU

Avoca]ii „Pro Lex“
fac diferen]a
|n anul 2012, trei membri de sindicat
din IPJ Teleorman au fost trimi[i \n judecat` pentru fapte de corup]ie.
Dup` consultarea liderului de sindicat,
s-a luat decizia ca ei s` fie asista]i de
avoca]ii sindicatului \n dosarul penal nr.
11665/3/2012.
La proces, doi dintre poli]i[ti au refuzat
ajutorul acordat, sus]inând c` au avoca]i
ale[i [i pl`ti]i de ei.
|n urma solu]ion`rii dosarului la instan]a de fond, poli]ista D.A.R., ap`rat` de avoca]ii sindicatului a fost achitat`, iar ceilal]i
doi poli]i[ti au fost condamna]i.
|ntr-un alt dosar, dintre cei trei poli]i[ti
de la Sec]ia 17 din Bucure[ti, acuza]i pentru fapte de corup]ie, doar unul era membru de la sindicat [i doar acesta a fost
achitat, fiind ap`rat tot de avoca]ii cu care
colabor`m.
La Constan]a, a fost suspendat` dispozi]ia de retrogradare în func]ie, de la
ofi]er principal I - la ofi]er I, cu diminuarea
corespunz`toare a drepturilor salariale a
lui A.B. pe motivul c` a fost încadrat gre[it
în respectiva func]ie.

La Gorj, s-a ob]inut suspendarea execut`rii dispozi]iei de încetare a raporturilor
de serviciu ale numitului lui T.I., ca urmare
a reorganiz`rii, din 2011.
La Dâmbovi]a, S-a pronun]at anularea
sanc]iunii privind „trecerea într-o func]ie
inferioar` pân` la cel mult nivelul de baz`
al gradului profesional de]inut” a lui P.S.
Pân` \n prezent, nu exist` vreun membru de sindicat ap`rat de avoca]ii sindicatului, care s` fi fost condamnat penal.
„Pro Lex“ aloc` un buget semnificativ
pentru plata avoca]ilor cu care colaboreaz`, iar rezultatele sunt pe m`sur`.
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STUDIU
ULTRAJUL {I AUTORITATEA
PERSONALULUI
DIN STRUCTURILE
DE ORDINE {I SIGURAN}~ PUBLIC~
|n anul 2011 Centrul de Psihosociologie al M.A.I. a desf`[urat un studiu care
a avut ca obiectiv identificarea cauzelor care favorizeaz` sau determin` sc`derea
autorit`]ii personalului din structurile de ordine [i siguran]` public` \n rândul
popula]iei precum [i a elementelor care pot conduce la \nt`rirea acesteia.
Studiul a fost parte din „Planul de
ac]iune pentru \nt`rirea autorit`]ii personalului din structurile de ordine public`” [i a avut ca puncte de plecare:
n constatarea unui num`r mare de
cazuri de ultraj asupra personalului
M.A.I.;
n identificarea unei st`ri de nemul]umire general` a lucr`torilor fa]` de
situa]ia de la nivelul M.A.I. [i a sc`derii
\ncrederii cadrelor \n institu]ie, (constatate cu ocazia desf`[ur`rii a 200 de
interviuri semi structurate cu personalul
din unit`]ile Poli]iei [i Jandarmeriei, cu
atribu]ii \n domeniul ordinii [i siguran]ei
publice).
|n opinia responden]ilor, principalele
cauze ale sc`derii autorit`]ii personalului
M.A.I. \n rândul popula]iei sunt:
n legisla]ia \n vigoare cu prec`dere
Legea 61/1991 pentru sanc]ionarea
faptelor de \nc`lcare a unor norme de
convie]uire social`, a ordinii [i lini[tii
publice, Legea 360/2002 privind Statutul poli]istului [i Legea 17/1996 privind
uzul de arm`.
Peste dou` treimi din responden]i au
considerat c` deciziile procurorilor/
judec`torilor privind cercetarea \n stare
de libertate respectiv ne\nceperea urm`ririi penale conduc, \n foarte mare m`sur`, la pierderea credibilit`]ii personalului
M.A.I. \n fa]a cet`]enilor.
Lipsa unor m`suri ferme de combatere a nepl`]ii amenzilor constituie, \n
opinia a peste 60% dintre responden]i o
alt` cauz` important` a sc`derii autorit`]ii personalului M.A.I.
n 61% dintre responden]ii poli]i[ti au
considerat c` personalul \ncadrat din
surs` extern`, care nu au urmat cursuri
de ini]iere \n carier` [i care activeaz` \n
structurile de ordine [i siguran]` public`,
contribuie \n m`sur` foarte mare la
sc`derea autorit`]ii poli]iei \n rândul
popula]iei.
n 70,3% dintre poli]i[ti [i 59,4% dintre poli]i[tii de frontier` sunt de p`rere
c` num`rul persoanelor de sex feminin
\ncadrate \n aceste structuri este excesiv
[i acest lucru \ngreuneaz` buna desf`[urare a activit`]ilor operative \n structurile de ordine public`.
n Peste 69% dintre responden]i consider` c` Ministerul Afacerilor Interne se
confrunt` cu un deficit de personal care
conduce la \ntârzierea solu]ion`rii problemelor semnalate de cet`]eni \n foarte

PAG
INA 6
PAGINA

mare m`sur` [i conduce, implicit, la sc`derea autorit`]ii.
n Mediatizarea negativ` excesiv` [i
deformat` a situa]iilor \n care sunt implica]i angaja]ii M.A.I. reprezint` o cauz`
important` a sc`derii autorit`]ii \n opinia
a peste 54% dintre responden]i.
n 75% dintre poli]i[ti consider` c` un
aspect foarte important \n formarea unei
imagini nefavorabile \l constituie confundarea cu lucr`torii poli]iei comunitare
din cauza lipsei de preg`tire profesional`
\n domeniul ordinii [i siguran]ei publice a
celor din urm`.
|n urma analizei datelor s-au identificat o serie de m`suri care ar putea s`
contribuie la \nt`rirea autorit`]ii personalului M.A.I., la \mbun`t`]irea performan]ei \n munc` [i a imaginii institu]iei
\n rândul societ`]ii civile, dintre care
men]ion`m:
n Modificarea [i completarea legisla]iei \n vigoare: ]inerea de eviden]e [i
urm`rirea persoanelor condamnate la
munc` \n folosul comunit`]ii, reintroducerea \nchisorii contraven]ionale, dotarea echipajelor de ordine public` cu
camere video omologate pentru eliminarea martorilor subiectivi, simplificarea
procedurilor de utilizare a armamentului
din dotare \n cazurile \n care este imperios necesar folosirea acesteia.
n Modificarea legisla]iei care reglementeaz` infrac]iunea de ultraj asupra
personalului M.A.I. prin introducerea insultei [i amenin]`rilor verbale \n con]inutul legal al infrac]iunilor, dispunerea
unor m`suri privative de libertate \n
cazul acestor infrac]iuni, implicarea institu]iei \n ap`rarea [i sus]inerea angaja]ilor, tratarea cu seriozitate a infrac]iunii de
c`tre magistra]i (a nu se mai chema persoana ultragiat` al`turi de agresor [i
membrii familiei acestuia).
n |ncadrarea complet` a schemei de
func]ionare a M.A.I. pentru a elimina
\ntârzierile \n rezolvarea solicit`rilor cet`]enilor, cre[terea efectivelor participante la activit`]ile de ordine public`.
n O colaborare mai bun` \ntre personalul M.A.I. [i cel al Ministerului Justi]iei \n instrumentarea cazurilor, tratarea
cu profesionalism a tuturor spe]elor, indiferent de gravitatea lor (ultraj, lovire,
v`t`mare corporal` simpl`), receptivitate
la solicit`rile poli]i[tilor privind \ncadrarea juridic` a faptelor.
n Preg`tire profesional` mai bun` a

angaja]ilor
M.A.I. prin realizarea de programe
de
preg`tire specifice posturilor [i
introducerea
unor teme de
preg`tire referitoare la comunicarea cu cet`]enii [i etica profesional`.
n Salarizare corespunz`toare a personalului \n raport cu riscurile profesionale, cu nivelul de trai dar [i cu legisla]ia
\n domeniul salariz`rii din celelalte state
membre U.E.
n Realizarea promov`rii \n func]ii de
conducere \n conformitate cu „Ghidul
carierei”, prin concurs, pe criterii de
preg`tire, competen]` [i experien]` profesional`.
n Alocarea la timp a fondurilor pentru
buna desf`[urare a activit`]ii, renovarea
spa]iilor \n care se desf`[oar` activitatea
profesional`, dotarea [i repararea mijloacelor de transport pentru executarea
misiunilor \n siguran]`, accesare de fonduri pentru dotare cu materiale, tehnic`,
birotic`, echipamente [i autoturisme
pentru unit`]ile [i subunit`]ile din ]ar`
n Elaborarea unor strategii de
\mbun`t`]ire a imaginii M.A.I. printr-o
mai strâns` colaborare cu mijloacele de
comunicare \n mas` prin realizarea unor
campanii de informare a popula]iei cu
privire la rolul personalului ministerului
\n solu]ionarea cazurilor, prin instruirea
antiinfrac]ional` a cet`]enilor \n vederea
sc`derii riscului de victimizare a acestora.
Sc`derea autorit`]ii personalului din
structurile de ordine [i siguran]` public`
este un fenomen cu care se confrunt`
organiza]iile poli]iene[ti din \ntreaga
lume [i care complic` problema reform`rii poli]iei \n statele democratice.
|n aceste ]`ri, se pune accentul pe supervizarea [i monitorizarea de c`tre societatea civil` a organiza]iilor [i persoanelor
investite cu putere pentru a preveni
abuzurile. Acest lucru presupune o doz`
de ne\ncredere, \n vreme ce, pentru
buna func]ionare a poli]iei, este necesar` o anumit` autonomie a acesteia,
provenind tocmai din \ncrederea popula]iei.
Una dintre primele metode la care s-a
apelat \n vederea rezolv`rii acestei probleme a fost adoptarea unui model de

management public asem`n`tor managementului afacerilor private.
Principiile de tip eficien]` \n termeni
de costuri, maximizarea rezultatelor cu
minimizarea costurilor au condus la
compromiterea uneori \n totalitate a activit`]ii de poli]ie (prin desconsiderarea
de exemplu a mijloacelor de investigare
scumpe \n favoarea m`rturisirii directe,
prin aprecierea vitezei de r`spuns [i nu
a calit`]ii serviciului asigurat de poli]ist,
prin aprecierea superioar` a unui num`r
mare de cazuri neimportante rezolvate
fa]` de un num`r mic de cazuri dificile,
grave [i care necesit` investiga]ii de
lung` durat`). Acest tip de „solu]ii” au
dus \n timp la sc`derea mai accentuat`
a autorit`]ii personalului din structurile
de ordine [i siguran]` public`, concomitent cu apari]ia \n rândul acestuia a sentimentului de ne\ncredere \n organiza]ie,
de neputin]`, nesiguran]` a locului de
munc`.
Cele mai eficiente dintre m`surile
adoptate la nivel interna]ional s-au
dovedit cele referitoare la:
n modific`rile legislative [i ale practicilor de recrutare, instruire, educa]ie,
promovare [i transferuri;
n combaterea „corup]iei institu]ionalizate”;
n solu]ii de ordin psihologic: testarea
psihologic`, tehnici de motivare care s`
contrabalanseze cinismul rezultat din activitatea de poli]ie, \nsu[irea unor tehnici
de comunicare [i negociere [.a.;
n solu]ii de ordin social: colaborarea
mutual` \ntre poli]ie [i cet`]eni prin informare, influen]` (acceptarea de sfaturi
[i sugestii de la cet`]eni), control.
|n acest domeniu sunt considerate de
importan]` capital` ac]iunea corect` [i
transparent`, limitarea folosirii for]ei,
folosirea ter]ei p`r]i \n cazurile grave de
ne\ncredere \n poli]ie.

Centrul de Psihosociologie
al M.A.I.

Monitorul Drepturilor Poli]istului

Din p`cate, se poate afirma c`, fa]` de inten]iile
[i ac]iunile ini]iale, situa]ia din M.A.I. \n domeniul
managementului carierei a „derapat” semnificativ,
fiind pe cale s` ias` \n decor.
M`surile diverse au diluat, constant, sensul primar al Ghidului carierei [i au anulat, treptat, relevan]a [i for]a acestei reglement`ri.
Nu gre[im dac` vom preciza c`, mai ales \n ultimii opt ani, un nou „t`v`lug” de interese aproape c` a destructurat regulile de carier` [i a f`cut
din acestea veritabile „motoare” de promovare a
unor persoane \n pozi]ii convenabile lor [i sus]in`torilor lor. Astfel, unele reguli au fost „flexibilizate” pân` la anularea semnifica]iei lor, pentru a
permite orice demers util conducerii politice a
M.A.I.
Practic, sistemul de management al carierei a fost pus la dispozi]ia managementului institu]iei,
iar regulile se aplic` aleatoriu, \n
func]ie de situa]ie [i interesele
punctuale.
Peste acestea s-a suprapus [i
„institu]ia” derog`rii, care a relaxat [i mai mult regulile, permi]ând
aproape
orice
interven]ie de carier`, cu justificarea c` dac` ministrul a stabilit
o norm`, tot acesta poate s` o
[i \ncalce/schimbe a[a cum
consider` de cuviin]`, când [i
pentru cine i se sugereaz` c`
este util.
Interven]ia cea mai nefast`
asupra carierei poli]i[tilor a
exercitat-o, \ns`, amestecul din
ce \n ce mai violent al factorului
politic.
Angajarea politic` f`]i[` le-a
fost multora fatal`, dar a afectat
[i carierele altor oameni, deveni]i victime colaterale.
Ultimii ani au prilejuit, astfel,
apari]ia unor abera]ii de carier`,
generarea de situa]ii cu efecte
care sfideaz` sim]ul comun, pe
poli]i[tii normali [i de bun` credin]`, marcând re\ntoarcerea \n
starea de incertitudine de la
mijlocul primului deceniu post revolu]ionar, când orice era posibil \n ceea ce prive[te
acordarea de grade [i func]ii,
astfel:
l Crearea posibilit`]ii de a se
„completa” legea organic` - Statutul poli]istului -, prin ordine
emise de ministru ce derog` de
la normele de tehnic` legislativ`, potrivit c`rora ordinele se
dau \n aplicarea i executarea
legii.
l Modificarea punctual` a
Statutului poli]istului ca s`
poat` fi \naintat` \n grad o persoan` anume (!).
l Anul [i avansarea unor favori]i ai mini[trilor, a[a \ncât gradele de comisar-[ef sau chestor
s-au banalizat, fiind ob]inute de
tineri de 35-36 de ani, f`r` nici
un fel de experien]` \n munca
operativ` real`.
l Definirea inadecvat` a rolurilor func]ionale ale personalului de diferite categorii [i
niveluri ierarhice [i, de aici,
amalgamarea ipostazelor profe-
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sionale. Delimitarea necorespunz`toare \n cadrul unor structuri a nivelului [i tipului
atribu]iilor alocate ofi]erilor [i
agen]ilor, ceea ce determin`
confuzia de competen]e, folosirea neadecvat` a personalului [i
admite, totodat`, efectuarea de
compara]ii nefavorabile \ntre
corpurile profesionale.
l Repartizarea direct`, din
Academia de Poli]ie, \n structurile centrale ale M.A.I./inspectoratelor generale a unor
absolven]i deveni]i, ulterior,
mari „speciali[ti” \n domenii \n
care nu profesaser` niciodat`, [i
exigen]i „reglementatori” ai carierelor personalului din unit`]i
prin care nu c`lcaser` m`car.
l Numirea unor poli]i[ti \n
func]ii eminamente politice sau
asociate zonei de decizie politic` din MAI: secretar de stat, [ef
de departament, secretar general, secretar general adjunct etc.,
veritabile „aventuri” de carier`
ce-i deturneaz` pe ofi]eri de la
rostul profesional [i \i expun
„epur`rilor” diverse.
l Promovarea fulminant`, cu
salturi peste numeroase trepte,
\n func]ii importante de conducere (din categoria celor enumerate la paragraful anterior,
dar [i la nivel de inspectorate
generale [i unit`]i teritoriale) a
unor ofi]eri f`r` un minim de
preg`tire \n domeniile respective, criteriile unice ale numirii
acestora fiind „devotamentul”
politic, „priete[ugul”, „cumetriile” sau provenien]a geografic`.
l Inventarea de sisteme de
examinare [i probe de concurs
care s` permit` disponibiliz`rile
dirijate de personal, eliminarea
candida]ilor indezirabili [i men]inerea \n „cercul” celor interesa]i a pârghiilor de decizie
privind ocuparea posturilor necesare exercit`rii de influen]e \n
beneficiului grupului de apartenen]`.
l |nfiin]area/desfiin]area de
structuri [i posturi, ori simpla redenumire a acestora, precum [i
constituirea de „echipe” de conducere bazate, adesea, pe alt tip
de afinit`]i decât de natur` profesional`, ac]iuni sub pretextul

Involu]ia sistemului
de carier` a poli]istului
- cauze [i efecte...
c`rora se \ndep`rteaz`, punctual, persoanele neafiliate grupurilor de interese ajunse la
putere prin sus]inere politic`.
Astfel, se produce frecvent [i
asocierea unor persoane cu
fo[ti [efi/colegi din anumite perioade trecute de carier`, ceea
ce permite aplicarea de „etichete” pe termen lung (este
omul lui…) [i expunerea poli]i[tilor, pe aceast` cale, la diferite
m`suri
cu
prilejul
schimb`rilor de conducere profesional` [i/sau politic`.

\n vedere [i pe cele cu grad ridicat de complexitate.
l Exagerarea \ncadr`rilor din
surs` extern` pentru toate categoriile de posturi, [i libertatea
ocup`rii, ulterioare, [i a altor
func]ii decât cele de specialitate, inclusiv de conducere superioar`, au iscat tensiuni
interne [i resentimente \ntre
persoane cu tipuri diferite de
formare [i provenien]` (mai
ales c` „loializarea” mai facil` a
unor \ncadra]i din surs` extern`
a condus la promovarea lor mai

a form`rii profesionale, anihilarea eficacit`]ii sistemului intern
de cursuri de carier` prin solu]ia
except`rilor [i echival`rilor diverse [i stabilirea de condi]ii nerelevante de studii pentru
ocuparea unor posturi.
l Necorelarea, prin dispari]ia
posibilit`]ii de a fundamenta [i
proiecta o dinamic` real` de
personal, a locurilor scoase la
concurs pentru Academia de
Poli]ie [i [colile de poli]ie cu necesarul de efective de diferite
categorii.

l Extinderea nejustificat` de
nevoile muncii, \n unele circumstan]e favorabile, a num`rului
de componente de diferite categorii [i de posturi din structurile centrale ale M.A.I. [i ale
inspectoratelor generale. Diluarea rolului acestora de organizare, coordonare [i control,
concomitent cu asumarea/inventarea de atribu]ii birocratice
de execu]ie [i centralizare a
muncii altor unit`]i.
l Epuizarea „bazinului” de
selec]ie pentru ocuparea func]iilor de conducere prin \nlocuirea \n ritm alert a garniturilor
manageriale. Astfel, s-a „for]at”
inclusiv neacceptarea de c`tre
ofi]eri a unor asemenea \ns`rcin`ri din teama c` le pot afecta
iremediabil cariera. Absen]a de
„filtre” eficace [i obiective de carier` pentru promovarea poli]i[tilor \n func]ii de conducere.
l Incapacitatea de re]inere
\n sistem a speciali[tilor din
cauza unor m`suri dure \ndreptate \mpotriva poli]i[tilor cu
vechime \n activitate, sub pretextul „\mprosp`t`rii” efectivelor.
Astfel, unit`]ile operative,
mai ales, sufer` acut de lipsa
oamenilor cu experien]a [i
preg`tirea necesare desf`[ur`rii
inclusiv a activit`]ilor curente ce
solicit` un nivel mediu de profesionalism, f`r` a le mai avea

rapid` \n raport cu poli]i[tii de
carier`).
l Acordarea statutului de
poli]ist unor persoane ce nu
\ndeplinesc atribu]iile specifice
structurilor poli]iene[ti.
l Dificultatea selec]ion`rilor
pentru misiuni interna]ionale
din cauza delimit`rii statutare a
personalului pe categorii –
ofi]eri [i agen]i -, spre deosebire
de alte organiza]ii similare
str`ine \n care no]iunea de
„ofi]er de poli]ie” include, principial, \ntregul corp profesional.
l Acumularea de erori \n
ceea ce prive[te sistemul de recrutare [i selec]ie a candida]ilor.
Absen]a diferen]elor \ntre criteriile de recrutare prev`zute pentru Academia de Poli]ie [i [colile
de agen]i, fapt care nu permite
decelarea calit`]ilor necesare liderilor, de unde [i apari]ia ulterioar` de frustr`ri, normale la
unii agen]i care, pe bun` dreptate, se v`d superiori sub aspect
profesional ofi]erilor care \i
„conduc”.
l Preg`tirea de specialitate
insuficient` [i, de asemenea,
neadecvat` pentru rolul de lideri, a absolven]ilor Academiei
de Poli]ie, pe fondul general al
„supraofi]eriz`rii” sistemului
M.A.I. [i al alter`rii structurii piramidale normale a posturilor.
l Pierderea tot mai accentuat` a relevan]ei pentru carier`

l Sl`birea for]ei [i eficacit`]ii
reglement`rilor din domeniul
carierei pân` la un nivel ce permite, \n prezent, efectuarea de
numiri [i promov`ri potrivit intereselor punctuale. Aplicarea
diferen]iat`, potrivit liberului arbitru, a unor prevederi legale [i
reguli de evolu]ie \n carier`.
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|n concluzie, \n actualul cadru normativ – Statutul poli]istului, Ghidul carierei [i alte
acte normative \n domeniu –
cariera poli]istului [i-a pierdut
elementele de constan]` [i predictibilitate atât din perspectiva
managementului carierei (care
constituie responsabilitatea institu]iei), cât [i sub aspectul posibilit`]ii de planificare individual`
a acesteia de c`tre fiecare persoan` \n parte.
|n M.A.I., un traseu de carier`
normal nu mai poate fi conceput, de la cele mai mici [i pân`
la cele mai \nalte posturi, f`r`
„sprijin” profesional [i/sau rela]ional.
{i aici nu avem \n vedere,
desigur, sus]inerea colegial`, tutelarea [i ajutorul reciproc ce fac
parte din rela]ia fireasc` \ntre
partenerii profesionali.
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Concluzii privind ultima evaluare
p rro
o f e si o n a l` a p o l i ] i [ t i l o r
Analizând contesta]iile la evaluare f`cute de o
parte din membrii Sindicatului „Pro Lex“, am considerat c` este oportun s` prezent`m motivele ce
au stat la baza formul`rii ac]iunilor în instan]a de
judecat`, venind atât în sprijinul celor evalua]i cât [i
al celor ce evalueaz` activitatea poli]i[tilor din subordine.
Conform art. 87 [i urm`toarele din O.M.A.I. nr.
300/2004 privind activitatea de management
resurse umane în unit`]ile M.A.I., organizarea [i
desf`[urarea activit`]ii de evaluare a personalului
are loc în perioada 1 decembrie – 31 ianuarie [i
cuprinde:
- întocmirea fi[elor de evaluare anual` [i a interviurilor de evaluare profesional` individual` (art. 87
alin. 1 lit. a);
- aprobarea evalu`rilor, aducerea la cuno[tin]a
personalului a evalu`rilor [i consemnarea în cuprinsul fi[elor de evaluare a inten]iei formul`rii unei
contesta]ii (lit. b);
- în 15 zile de la consemnarea în cuprinsul fi[elor
de evaluare a inten]iei formul`rii unei contesta]ii,
dar nu mai târziu de 16 ianuarie (a anului urm`tor
celui pentru care s-a f`cut evaluarea) se solu]ioneaz` contesta]iile pentru toate categoriile de personal.
1. Unul dintre principalele motive ce au stat la
baza formul`rii contesta]iei la evaluare a fost lipsa
ghidului de evaluare [i a interviului ce trebuia luat
înainte de întocmirea fi[ei de evaluare.
În conformitate cu dispozi]iile art. 87 lit. a din
O.M.A.I. nr. 300/2004 coroborate cu prevederile
procedurii de evaluare a personalului, stabilite prin
dispozi]ia nr. II/960/2004 a directorului DMRU din
M.A.I., modificat` [i completat` cu dispozi]ia directorului DGMRU nr. II/971/2006, etapa interviului
este una imperativ obligatorie, exprimarea punctului
de vedere al celui evaluat fiind un element esen]ial
în aprecierea activit`]ii acestuia.
|ntr-o propor]ie de 90%, s-a constatat ca fi[ele de
evaluare a contestatarilor nu con]ineau, la pct. H,
aprecierile f`cute de persoana evaluat` vis-a-vis de
indicatorii de evaluare specifici postului. În cele mai
multe situa]ii nu a fost vorba de o simpl` necompletare a fi[ei de evaluare la rubrica respectiv`,
poli]i[tii contestatari confirmând faptul c` nu au fost
intervieva]i cu ocazia evalu`rii.
Unul dintre obiectivele principale ale interviului
îl reprezint` eliminarea poten]ialelor surse de erori
în apreciere [i limitarea, pe cât posibil, a contest`rii
rezultatelor aprecierii.
Preg`tirea interviului de evaluare cuprinde, în
principal, întocmirea unui plan general de desf`[urare a interviului, iar pentru personalul care ridic`
probleme deosebite în activitatea profesional` [i în
conduit` se va întocmi un plan de interviu individualizat, cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la aceast` stare [i m`surile ce
pot fi luate pentru remedierea neajunsurilor, astfel
c` un eventual proces-verbal în care se consemneaz` „sus]inerea interviului de evaluare”, nu poate
înlocui ghidul de evaluare.
2. Un alt motiv care a determinat contestarea
evalu`rii profesionale a fost dat de caracterul total
general al unor indicatori men]iona]i în fi[a de evaluare la sec]iunea B lit. a) - Rezultatele activit`]ii
desf`[urate sau care se reg`sesc printre indicatorii
expres determina]i la sec]iunea C - Capacit`]i profesionale.
Exemplu: Indicatorul nr. 1 de la sec]iunea men]ionat` face referire la „realizarea obiectivelor Poli]iei Capitalei”. Nu contest`m faptul c` „men]inerea
ordinii [i lini[tii publice” face parte dintre obiectivele
poli]iei, în general, îns`, un singur poli]ist nu poate
fi evaluat cu privire la realizarea tuturor acestor
obiective, ci doar cu privire la unul sau mai multe
obiective individualizate [i determinate în func]ie de
specificul postului.
În aceea[i situa]ie se afl` [i al]i indicatori de la
sec]iunea B din fi[a de evaluare (respectarea legalit`]ii disciplinei, a Regulamentului de ordine interioar` [i a normelor privind s`n`tatea [i securitatea
în munc`, - modul în care a aplicat [i respectat
m`surile care vizeaz` respectarea secretului [i a
confiden]ialit`]ii datelor [i informa]iilor de]inute) în
sensul c`, datorit` modului general în care au fost
formula]i, se reg`sesc printre indicatorii nr. 13 –
„respectarea eticii [i deontologiei profesionale”, 14
– „loialitate” [i 15 – „disciplina” de la sec]iunea C –
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Capacit`]i profesionale.
Un alt „model” de indicator este formulat astfel :
„capacitatea de analiz`, evaluare [i gradul de preocupare pentru cre[terea nivelului de preg`tire profesional` continu`”.
Constat`m c` acesta vizeaz` dou` aspecte total
diferite: „capacitatea de analiz`, evaluare”, f`r` a se
preciza ce anume se are în vedere, [i „gradul de
preocupare pentru cre[terea nivelului de preg`tire
profesional` continu`”. |n aceste condi]ii, primul aspect se confund` foarte u[or cu indicatorul nr. 6 –
„flexibilitate în gândire” de la sec]iunea C, iar al doilea aspect se reg`se[te la indicatorul nr. 2 de la
sec]iunea C.
|n aceste situa]ii s-a constatat [i evaluarea diferit`
a acelora[i aspecte (indicatori) rezultând o contradic]ie din partea evaluatorului.
3. |n condi]iile în care activitatea nu este cuantificat`, dup` ni[te reguli prestabilite, iar poli]istul nu
are o norm` de îndeplinit, s-a constatat aprecierea
cu calificative inferioare a unor astfel de activit`]i.
Astfel, prin natura activit`]ii [i raportat la cerin]ele
postului, poli]istul nu are o obliga]ie de rezultat în
ceea ce prive[te num`rul dosarelor penale solu]ionate cu trimiterea în judecat` sau depistarea persoanelor urm`rite. Aceste obliga]ii, de[i exist` în fi[a
postului, sunt obliga]ii de diligen]`, în sensul c`
acesta trebuie s` depun` toate diligen]ele în vederea îndeplinirii atribu]iilor de serviciu.
4. Pe de alt` parte, au fost situa]ii în care indicatorii analiza]i se suprapuneau, dând impresia unui
num`r mai mare de indicatori decât cel real (exemple: „calitatea [i operativitatea rapoartelor, inform`rilor [i a celorlalte documente elaborate în
îndeplinirea sarcinilor de serviciu” [i „calitatea [i eficien]a activit`]ilor informativ operative desf`[urate
conform ordinelor [i dispozi]iilor în vigoare”).
Totodat`, faptul c` un poli]ist a reu[it s` men]in`
sub control situa]ia operativ` [i nu a înregistrat evenimente negative nu ar trebui s` constituie un indicator evaluat inferior.
5. |ntr-o propor]ie destul de mare s-a observat c`
poli]i[tii au fost evalua]i cu calificative inferioare la
indicatorii privind cuno[tin]ele de specialitate sau
complementare, în condi]iile în care legisla]ia specific` nu s-a schimbat pe parcursul perioadei evaluate, la test`rile profesionale ace[tia fuseser`
aprecia]i cu calificative superioare, iar unii dintre ei
absolviser`, în aceea[i perioad`, studii superioare în
domeniul în care î[i desf`[oar` activitatea.
6. De asemenea, la indicatorii care vizau calitatea
actelor procedurale sau disciplin`, poli]i[tii în cauz`
au fost aprecia]i cu calificative inferioare, de[i în perioada evaluat` au asigurat confiden]ialitatea [i securitatea prelucr`rii datelor cu caracter personal [i
au ac]ionat conform prevederilor Legii nr. 667 din
2001, respectând [i protejând drepturile [i libert`]ile
fundamentale ale persoanei consacrate prin Constitu]ie [i alte legi, iar activitatea desf`[urat` a fost
în deplin` legalitate, documentele întocmite au respectat toate procedurile de lucru [i dispozi]iile în vigoare, nu au avut plângeri sau sesiz`ri în acest sens
[i nu au fost sanc]iona]i disciplinar.

INFO SINDICAL

SPORUL DE 25%
PENTRU
STUDII SUPERIOARE
TREBUIE MEN}INUT
{I |N SITUA}IA SCHIMBQRII
LOCULUI DE MUNCQ
Prin adoptarea legii unitare de salarizare a fost abrogat
sporul de 25% din salariu, cuvenit agen]ilor de poli]ie cu
studii superioare, \ns` acesta a continuat s` fie acordat
sub forma unei sume compensatorie tranzitorii, celor
care \l aveau la data de 31 decembrie 2009, singura
condi]ie fiind de a lucra \n acelea[i condi]ii.
Problemele au ap`rut atunci când [i-au intrat \n roluri
juri[tii „poli]i[ti” din M.A.I.
Ace[tia au apreciat c` schimbarea locului de munc`,
la cerere, prin examen, concurs sau chiar reorganizare,
conduce la pierderea acestui spor.
„Pro Lex”a confirmat c` punctul s`u forte este reprezentat de speciali[tii \n domeniile juridic [i resurse
umane, demonstrând \n instan]` c` simpla schimbare a
sec]iei de poli]ie sau a compartimentului \n care \[i
desf`[urau activitatea poli]i[tii, nu era prin ea \ns`[i de
natur` s` duc` la pierderea sporului, ci trebuia analizat \n concret - dac` noua activitate se desf`[oar` \n domeniile corespunz`toare studiilor absolvite, oricare ar fi fost
acea activitate.
Dac`, \n urma analizei, se constata c` poli]i[tii ar fi
desf`[urat activit`]i \n acela[i domeniu potrivit studiilor
absolvite [i pentru care s-a acordat sporul, spre exemplu
de cercetare penal`: \ntocmire acte premerg`toare, acte
de cercetare penal`, administrare probe \n vederea stabilirii existen]ei infrac]iunii, realizarea de cercet`ri la fa]a
locului, echivalentul sporului ar fi trebuit men]inut [i la
noul loc de munc`.
Mai mult, sistarea acord`rii sporului de 25% creeaz`
situa]ii discriminatorii fa]` de colegii lor care lucreaz` \n
acelea[i locuri de munc`, cu acelea[i atribu]ii, care
primesc sporul doar \n considerarea faptului c` nu s-au
mutat.
„Pro Lex” a formulat ac]iune \n instan]` [i a câ[tigat
irevocabil \n Bucure[ti pe motiva]ia de mai sus, \ns` cei
mai mul]i poli]i[ti afecta]i de interpretarea gre[it` a legii
sunt cei de la poli]ia rural`.
Celor interesa]i [i pentru care nu avem deja ac]iune \n
instan]`, le recomand`m s` ia leg`tura cu liderul
jude]ean sau direct cu pre[edintele sindicatului.

VASILE LINCU

7. Au fost situa]ii în care poli]istului contestatar i
s-a întocmit o singur` fi[` de evaluare, de[i în perioada evaluat` acesta a avut mai mul]i [efi, fiecare
dintre ace[tia fiind obligat s` efectueze evaluarea
par]ial` a personalului din subordine înainte de modificarea raporturilor sale de serviciu.
8. Alte motive de contesta]ie, de[i nu rezult` direct din fi[a de evaluare, au reie[it din compararea
acesteia cu fi[ele de evaluare ale altor poli]i[ti, colegi ai contestatarilor, ce au fost evalua]i cu calificative superioare pentru acelea[i activit`]i desf`[urate
împreun` cu ace[tia.
Concluzia general` este c` activitatea de evaluare
[i de întocmire a documentului în care este materializat`, de[i a cunoscut o îmbun`t`]ire comparativ
cu anul precedent, înc` nu este tratat` cu importan]a cuvenit`, reprezentând, de cele mai multe ori,
o formalitate [i un mod de a „sanc]iona” poli]istul
evaluat.

TEODORA GHIVECI
Monitorul Drepturilor Poli]istului

Compensar ea
muncii pr estate
sâmbqta
[i d uminica
Codul Muncii trateaz` separat munca suplimentar` peste durata
normal` a timpului de lucru, munca prestat` sâmb`ta [i duminica
\n cadrul programului normal de lucru [i munca prestat` \n zilele
de s`rb`tori legale, când potrivit legii nu se lucreaz`.
C.M.: Art. 137. - (1) Repausul s`pt`mânal se acord` \n dou` zile
consecutive, de regul` sâmb`ta [i duminica.
(2) |n cazul \n care repausul \n zilele de sâmb`t` [i duminic` ar
prejudicia interesul public sau desf`[urarea normal` a activit`]ii,
repausul s`pt`mânal poate fi acordat [i \n alte zile stabilite prin
contractul colectiv de munc` aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) |n situa]ia prev`zut` la alin. (2) salaria]ii vor beneficia de un
spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munc` sau, dup`
caz, prin contractul individual de munc`.
Cea mai bun` explica]ie \n sus]inerea tezei potrivit c`reia compensa]ia se acord` suplimentar repausului s`pt`mânal, a dat-o Tribunalul Bucure[ti, \n dosarul nr. 38258/3/2010, prin sentin]a civil`
nr. 339/25.01.2012: „Dreptul la repausul s`pt`mânal conferit de
legiuitor nu presupune doar stabilirea num`rului de zile libere ce
se cuvin la un anumit num`r de zile libere adic` a propor]iei de
5:2 dintre ele), ci impune [i condi]ia ca aceast` propor]ie s` se respecte \n fiecare s`pt`mân`, dreptul nefiind unul „la repaus”, ci unul
la „repaus s`pt`mânal”. (…) Mai exact, legea nu stabile[te doar
câte zile libere i se cuvin salariatului, ci [i când i se cuvin.
Cu alte cuvinte, salariatul nu are doar dreptul la o zi liber`, ci la
o zi liber` \n cadrul zilelor de repaus stabilite general de angajator,
adic` \n zilele de sâmb`t` [i duminic`, ca regul` general`.
Este adev`rat c`, din considerente de interes general (caracterul
continuu al serviciului de poli]ie), dreptul de mai sus poate fi supus
unei ingerin]e, \n sensul c` angajatorul poate impune salaria]ilor
exercitarea dreptului de mai sus \n alte condi]ii decât cele convenite ini]ial, dar f`r` ca prin aceasta s` fie afectat \nsu[i dreptul. Mai
exact, angajatorul poate cere poli]istului s` se prezinte la serviciu
\ntr-o zi stabilit` ini]ial ca fiind de repaus [i s` \l oblige pe acesta
s` \[i ia ziua liber` ce i se cuvenea \ntr-o alt` zi.
Este de necontestat c` ingerin]a de mai sus este prev`zut` de
lege [i este [i justificat` obiectiv.
Problema care se ridic` este cea a propor]ionalit`]ii.
|n acest sens, se observ` c` pentru a compensa aceast` ingerin]` \n condi]iile de exercitare a dreptului la repaus s`pt`mânal,
legiuitorul român a instituit o sanc]iune pentru angajator constând
\n plata unui spor la salariu (…).
Cu alte cuvinte, dac` salariatul [i, implicit, [i poli]istul, lucreaz`
sâmb`ta [i duminica \n interiorul timpului normal de lucru, angajatorul trebuie s` \i acorde repausul s`pt`mânal \n alte 2 zile ale
s`pt`mânii [i s` \i pl`teasc` un spor. Acordarea repausului s`pt`mânal \n alte dou` zile ale s`pt`mânii nu reprezint` un beneficiu
special acordat salaria]ilor, ci este numai respectarea obliga]iei de
acordare a repausului s`pt`mânal.
Plata sporului reprezint` o repara]ie pentru faptul c` salariatul
[i-a efectuat repausul \n alte zile decât majoritatea salaria]ilor [i,
pe de o parte, a fost supus unei suprasolicit`ri, iar pe de alt` parte,
a fost privat astfel de unele din posibilit`]ile de recreere oferite de
perioada de week-end (timp petrecut al`turi de membrii familiei,
care \n mod obi[nuit \[i iau repausul \n zilele de sâmb`t` [i duminic`, posibilitatea de a participa la anumite evenimente culturale
ce se organizeaz` de regul` \n week-end etc.).”
Din 2010 [i pân` \n prezent, prin OUG-uri emise anual, se
derog` de la Codul Muncii [i se prevede compensarea numai cu
timp liber corespunz`tor.
Având \n vedere faptul c` o compensare \nseamn` o repara]ie
pentru angajat [i o sanc]iune pentru angajator, \n opinia noastr`,
munca prestat` [i duminica \n cadrul programului normal de lucru
se compenseaz` cu timp liber corespunz`tor, dar f`r` afectarea repausului s`pt`mânal, cu alte cuvinte, pentru munca prestat`
sâmb`ta \[i ia o zi liber` \n cursul s`pt`mânii [i i se mai acord`, \n
compensare, timp liber corespunz`tor timpului lucrat.
|n cazul poli]i[tilor, compensarea cu timp liber corespunz`tor
poate afecta sistemul de ordine [i siguran]` public`, drept pentru
care, singura solu]ie ar fi s` se deroge de la prevederile OUG nr.
84/2012 \n sensul acord`rii unui spor potrivit Codului muncii, al
c`rui cuantum va fi negociat cu sindicatele \n acordul colectiv.

CINE ESTE |NDREPT~}IT S~
PRIMEASC~ COMPENSA}IA
DE CONDUC~TOR AUTO
Potrivit Legii nr. 284/2010 anexa VII Art. 34.
– (…) Agen]ii de poli]ie care desf`[oar` activit`]i
de conduc`tori de autovehicule, inclusiv cei care
conduc motociclete cu ata[, care, prin natura
muncii, lucreaz` peste programul normal de
lucru, inclusiv \n zilele de repaus s`pt`mânal sau
\n zilele \n care, \n conformitate cu reglement`rile \n vigoare, nu se lucreaz`, [i c`rora nu li se
poate acorda timp liber corespunz`tor au dreptul la o compensa]ie de 5-25% din salariul de
func]ie, \n conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Normele metodologice au fost aprobate prin
OMAI nr. S/214/2011.
Potrivit legii, normele metodologice reglementeaz` modalitatea de acordare a dreptului
prev`zut de lege, neputându-se restrânge preve-

derile legale [i nici de a ad`uga la acestea.
Din informa]iile pe care le avem, doar la IPJ
Arge[ se aplic` legea prin acordarea acestei
compensa]ii, iar Sindicatul „Pro Lex” a formulat
ac]iune pentru to]i membrii care ne-au \mputernicit [i ne-au f`cut dovada c` au autoturism de
serviciu \n primire, au trecut` \n fi[a postului activitatea de conduc`tor auto [i pot dovedi prin
foile de parcurs c` au condus autoturismele de
serviciu.
Referitor la condi]ia de a lucra peste programul normal de lucru, inclusiv \n zilele de repaus
s`pt`mânal sau \n zilele \n care, \n conformitate
cu reglement`rile \n vigoare, nu se lucreaz`,
apreciem c` aceasta este \ndeplinit` de aproape
to]i poli]i[tii operativi.
PRO LEX

TELEFONIE PRO LEX

Planul tarifar 3:
Ab
e n t l u n a r / S I M 6 ,3 €
A bo n a m
me
l 150 min na]ionale [i interna]ionale Zona 1
l 1000 min Cosmote
l 1000 min Romtelecom
l 1000 sms Cosmote
l 20 sms na]ionale
l 100 MB internet inclu[i lunar
Discount telefon 45 € , f`r` TVA.

Potrivit contractului de telefonie mobil`, tuturor utilizatorilor care nu au solicitat rezilierea
contractului cu 30 de zile \nainte de 6 aprilie
2013, li s-a prelungit, de drept, contractul cu 24
luni.
Utilizatorii care au o vechime a abonamentului mai mare de un an [i 6 luni primesc din
partea Cosmote [i Pro Lex un discount la achizi]ionarea unui nou telefon aferent contractului
existent.
To]i utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru oricare dintre planurile tarifare enumerate
mai jos:
Planul tarifar 1:
Abonament lunar SIM 4 € :
l 70 minute na]ionale
l 700 minute \n re]eaua Cosmote
l 750 sms-uri \n re]eaua Cosmote
Discount telefon 40 € , f`r` TVA
Planul
P lanul tarifar 2:
Abonament lunar / SIM 4 €
l 80 minute na]ionale
l 800 minute \n re]eaua Cosmote
l 800 sms-uri \n re]eaua Cosmote
Discount telefon 30 € f`r` TVA

Contravaloarea telefonului se va achita, integral sau \n trei rate.
Extraop]iunile de internet mobil, peste abonamentul de voce, se reg`sesc \n tabelul de mai
jos, iar orice alte rela]ii pot fi ob]inute la nr. de
tel. 0761.788.006 sau pe site, la adresa:
ht t p : / / p r o l e x.r o /p o l i t i e/t e l e f o n i e/

VASILE LINCU
www.prolex.ro

Foto:cabral.ro
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La televizor lupt`m
cu evaziunea...

Bugetul nu permite
ocuparea posturilor
vacante din V`mi

|n realitate reducem
num`rul inspectorilor
de control fiscal

Dintre cele 3159 de posturi aflate \n statul de func]ii al
Autorit`]ii Vamale, 350 sunt vacante definitiv sau temporar,
din care aproximativ 100 sunt numai posturi de conducere.
Sindicatul “Pro Lex” a solicitat, \n nenum`rate rânduri, Autorit`]ii Na]ionale a V`milor [i Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` s` asigure redistribuirea func]ionarilor publici,
afla]i \n corpul de rezerv`, pe toate posturile vacante existente \n statul de func]ii al institu]iei vamale \n vederea
acoperirea deficitului de personal existent. Pân` \n prezent,
acest fapt nu s-a concretizat decât par]ial.

(N.V.)

Controversata
reorganizare
a controlului
fiscal
De la instalarea noului guvern, la
sfâr[itul anului trecut, au circulat mai
multe informa]ii \n mass-media cu
privire la m`sura restructur`rii din
temelii a structurilor de control fiscal din
cadrul Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`: Garda Financiar`, Direc]ia
de Supraveghere [i Control Vamal [i
Unitatea de Investiga]ii.
Implementarea acestei ini]iative
anun]ate, de reorganizare poate produce unele dezechilibre \n cadrul activit`]ii acestei agen]ii na]ionale, \n ceea
ce prive[te asigurarea unei bune
func]ion`ri a structurilor destinate controlului vamal [i fiscal din ]ara noastr`
[i este contrar` Conven]iei interna]ionale pentru simplificarea [i armonizarea regimurilor vamale, adoptat` la
Kyoto \n anul 1973 [i Conven]iei privind
cooperarea [i asisten]a reciproc` dintre
administra]iile vamale europene (Conven]ia Napoli II).
Trebuie precizat c` reorganizarea anterioar` a acestor institu]ii publice \n
anul 2011 a dus, numai \n domeniul
vamal, la sc`derea imediat` a \ncas`rilor cu 30 %, iar publicarea informa]iilor legate de reorganizarea
preconizat` a creat un gol de autoritate
\n domeniul controlului fiscal ce a contribuit la cre[terea traficului ilicit de
]igarete cu 2,4%, \n perioada decembrie
2012 - ianuarie 2013, aducând \n acest
fel un prejudiciu bugetului statului evaluat de firmele produc`toare de ]igarete
la 100 de milioane de euro.
Men]ion`m c` reorganizarea Agen]iei
Na]ionale de Administrare Fiscal` este
invocat` ca m`sur` necesar` pentru
cre[terea \ncas`rilor la bugetul de stat
[i \mbun`t`]irea activit`]ii institu]iilor
publice.
|n opinia noastr`, pentru eficientizarea activit`]ii nu se impune desfiin]area sau redistribuirea unor atribu]ii
de la o institu]ie la alta, ci sunt necesare
m`suri urgente \n vederea acoperirii lipsei personalului specializat \n inspec]ia
fiscal` [i controlul vamal ulterior, precum [i stabilitatea \n func]ia public`
prin \ncetarea fenomenului de mutare
temporar` ne\ntemeiat`.

VOINEA NEGOITA
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“Scrii ca s` p`strezi toate foile
gândului t`u, altfel le ia vântul…”

De[i toate guvernele declar` ca obiectiv diminuarea evaziunii
fiscale, în fapt, mai mult de o treime din personalul cu atribu]ii de
control fiscal din Autoritatea Na]ional` a V`milor [i Garda Financiar` a fost disponibilizat.
Un calcul foarte simplu arat` c`, dup` reorganizarea acestor institu]ii, pierderile la bugetul de stat au fost mult mai mari decât
cheltuielile cu salariile celor disponibiliza]i.
S-au f`cut declara]ii, potrivit c`rora, se va apela la militari pentru
controlul fiscal, în timp ce, conform eviden]elor Agen]iei Na]ionale
a Func]ionarilor Publici, în corpul de rezerv` se afl` un num`r de
784 func]ionari publici, dintre care mai mult de jum`tate sunt inspectori cu atribu]ii de control fiscal, ce nu sunt redistribui]i pe
func]iile vacante din lips` de fonduri bugetare (cel pu]in aceasta
este explica]ia oficial`).

Nicolae Iorga

{EFUL V~MILOR
ANALIZEAZ~
OPORTUNITATEA...
RESPECT~RII LEGII
De[i legea permite men]inerea posturilor vacante pe
o perioad` de maxim [ase luni, \n cadrul institu]iei vamale, pentru cei mai mul]i [efi provizoratul ]ine de ani
de zile.
Pentru acoperirea deficitului de personal [i pentru
asigurarea stabilit`]ii \n func]ii, Sindicatul “Pro Lex” a solicitat scoaterea la concurs a celor aproximativ 100 func]ii
publice de conducere vacante din v`mi.
Dorel Fronea, [eful A.N.V. ne-a comunicat c` va analiza oportunitatea scoaterii la concurs a acestor func]ii de
conducere.
Cunoscând cu cine avem de-a face, provizoratul [i
posibilitatea schimb`rii facile, reprezint` varianta agreat`
de numitul domn Fronea.
PRO LEX

Stabilirea locurilor de muncq
[i activitq]ile \n condi]ii
deosebite sau speciale
Prin Legea poli]iei locale nr. 155/2010, la 35 lit. b) se
prevede faptul c` poli]istul local are dreptul la \ncadrarea activit`]ii \n condi]ii deosebite, speciale sau alte condi]ii de
munc`, potrivit legii.
Ca [i \n cazul poli]i[tilor [i militarilor, modul de stabilire a locurilor de munc` [i activit`]ilor \n condi]ii
deosebite, speciale sau alte condi]ii de munc`
este reglementat prin hot`rârile de guvern nr.
1822/2004 [i nr. 1294/2001.
|n data de 1 aprilie 2013, „Pro Lex“ a solicitat primului ministru Victor Ponta s`
analizeze oportunitatea emiterii unei hot`râri de guvern care s` reglementeze modul
de stabilire a locurilor de munc` [i activit`]ilor \n condi]ii deosebite, speciale
sau alte condi]ii de munc` pentru poli]i[tii locali.

Norma de hranq
Având \n vedere reglementarea diferit` a
acestui drept de la o prim`rie la alta, atât \n ceea ce prive[te
cuantumul, cât [i \n ceea ce prive[te modalitatea de reglementare (contract colectiv de munc` sau hot`râre a Consiliului Local), speciali[tii din cadrul Sindicatului „Pro Lex” au

analizat [i au identificat modalitatea prin care s` se reglementeze dreptul la norma de hran`, \n mod unitar pentru
to]i poli]i[tii locali, f`r` teama c` un eventual control al Cur]ii
de Conturi s` stabileasc` restituirea sumelor primite cu acest
titlu.
Norma de hran` este reglementat` prin Ordonan]a Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hran`, \n timp de
pace, ale personalului din sectorul de ap`rare na]ional`, ordine public` [i siguran]` na]ional`.
Pentru a fi modificat` OG nr. 26/1994 se impune recunoa[terea Poli]iei Locale ca institu]ie din sectorul de ordine
public`.
Atribu]iile \n domeniul ordinii publice prev`zute de Legea
nr. 155/2010, \ndrept`]e[te Poli]ia Local` s` fac`
parte din categoria institu]iilor din sectorul de ordine public`.
Pentru recunoa[terea oficial` a Poli]iei Locale, ca
institu]ie din sectorul de ordine public`, se face
prin modificarea art. 6 din Legea nr. 51 din 29
iulie 1991 – privind siguran]a na]ional` a României.
|n acest sens, „Pro Lex” a solicitat primului ministru Victor Ponta s` analizeze oportunitatea emiterii unei ordonan]e de urgen]` pentru modificarea
Legii nr. 51/1991.
Interesul comun \n ob]inerea unor drepturi pentru
poli]i[tii locali a condus la colaborarea, prin sus]inerea
reciproc`, \ntre Sindicatul Na]ional al Poli]i[tilor [i Vame[ilor „Pro Lex” [i Asocia]ia Comunelor din România,
reprezentat` prin pre[edintele acesteia, dl. Emil Dr`ghici, primarul comunei Vulcana B`i din jude]ul Dâmbovi]a.

VASILE LINCU
Monitorul Drepturilor Poli]istului
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PREVENIREA CORUP}IEI |N M.A.I.

TESTUL DE
INTEGRITATE
PROFESIONAL~
C A D R U L J URIDIC
Personalul din Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.)
este unul eterogen, structurile care \l compun având
atribu]ii specifice, astfel:
Ø POLI}IA - ap`rarea drepturilor [i libert`]ilor fundamentale ale persoanelor, a propriet`]ii private [i publice, prevenirea [i descoperirea infrac]iunilor,
respectarea ordinii [i lini[tii publice (Legea nr. 218 din
23.04.2002);
Ø POLI}IA DE FRONTIER~ - supravegherea [i
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea [i combaterea migra]iei ilegale [i a criminalit`]ii transfrontaliere
(Legea nr. 104 din 27.06.2001);
Ø JANDARMERIA - ap`rarea ordinii [i lini[tii publice, prevenirea [i descoperirea infrac]iunilor combaterea actelor de terorism (Legea nr. 550 din 2004);
Ø IGSU - managementul situa]iilor de urgen]`,
precum incendii, catastrofe etc. (HGR nr. 1490/2004
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare);
Ø ARHIVELE NA}IONALE - administrarea [i protec]ia special` a Fondului Arhivistic Na]ional al României (Legea nr. 16/1996) etc.
Personalul M.A.I., aflat zilnic \n slujba cet`]eanului,
trebuie s` dovedeasc` un caracter integru \n orice
\mprejurare. Aceast` integritate \ns` nu ar \nsemna
nimic dac` nu ar exista [i ni[te mecanisme specifice de
verificare sau de protec]ie a integrit`]ii. Prin Legea nr.
38/28.03.2011 (publicat` \n M. Of. nr. 215 din
29.03.2011, partea I), privind aprobarea OUG nr.
20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) [i (3) din
OUG 30/2007 privind organizarea [i func]ionarea M.A.I.
[i pentru reorganizarea unor unit`]i din subordinea
MAI, au fost introduse noi reglement`ri privind procedura de testare a integrit`]ii profesionale, astfel:
Art.17¹ „(1) Dobândirea calit`]ii de personal al M.A.I. presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrit`]ii sale profesionale.
(2) Testarea integrit`]ii profesionale este efectuat`
de Direc]ia General` Anticorup]ie [i reprezint` o
metod` de identificare, evaluare [i \nl`turare a vulnerabilit`]ilor [i a riscurilor care determin` personalul
M.A.I. s` comit` fapte de corup]ie, constând \n crearea
de situa]ii virtuale, similare celor cu care se confrunt`
personalul \n exercitarea atribu]iilor de serviciu, materializate prin opera]iuni disimulate, circumstan]iate de
comportamentul acestuia, \n vederea stabilirii reac]iei
[i conduitei adoptate.
(3) |n situa]ia \n care, cu ocazia test`rii integrit`]ii
profesionale, se constat` comiterea unor fapte de
natur` penal`, Direc]ia general` anticorup]ie sesizeaz`
organul de urm`rire penal` competent, potrivit legii.
(4) |n situa]ia \n care, cu ocazia test`rii integrit`]ii
profesionale, se constat` c` personalul supus test`rii a
comis abateri de la normele legale \n vigoare, altele
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decât cele prev`zute la alin.(3), se vor dispune m`suri
administrative [i/sau disciplinare, conform prevederilor
legale care reglementeaz` activitatea MAI.
(5) Procedura de testare a integrit`]ii profesionale
se stabile[te prin ordin al ministrului Administra]iei [i
Internelor.”
Având \n vedere, ultimul paragraf al legii amintite, a
fost emis Ordinul M.A.I. nr. 256 din 16 noiembrie 2011
privind procedura de testare a integrit`]ii profesionale
a personalului Ministerului Administra]iei [i Internelor,
publicat \n M. Of. nr. 836/25.11.2011, ce detaliaz` procedura de testare, dup` cum urmeaz`:
Testarea poate fi efectuat` la ini]iativa Direc]iei Generale Anticorup]ie, denumit` \n continuare DGA, sau
la solicitarea structurilor M.A.I. (art. 2).
Obiectivul testului \l reprezint` prevenirea faptelor
de corup]ie \n care ar putea fi implicat personalul M.A.I.
(art. 3).
Testul se va desf`[ura cu respectarea drepturilor [i
libert`]ilor fundamentale ale omului, a demnit`]ii
umane [i profesionale ale subiec]ilor supu[i test`rii.
Pe timpul test`rii este interzis:
- [tirbirea autorit`]ii, prestigiului,
imaginii persoanelor testate ori intereselor legale circumscrise func]iei pe care
o de]in;
- provocarea persoanei supuse test`rii la s`vâr[irea de fapte cu caracter
penal [i/sau disciplinar.
* prin provocare se \n]elege ac]iunea
poli]i[tilor DGA de a incita sau instiga la
comiterea de infrac]iuni/abateri disciplinare.
Orice persoan` care face parte din
personalul M.A.I. poate fi subiect al
test`rii, dar selectarea personalului ce
urmeaz` a fi testat se va face \n func]ie
de zonele [i locurile cu riscuri [i vulnerabilit`]i la corup]ie.

|n cazul \n care persoana testat` a solicitat sau a
primit bani ori alte foloase utilizate \n activitatea de
testare, iar, \n urma sesiz`rii, organele competente constat` c` fapta nu constituie infrac]iune, DGA informeaz`
[eful structurii/institu]iei din care face parte persoana
supus` test`rii [i pune la dispozi]ia [efului structurii/institu]iei, la solicitarea acestuia, copii de pe materialele
realizate \n testare, care dispune m`suri disciplinare
[i/sau administrative, conform dispozi]iilor legale, care
se aduc la cuno[tin]a DGA.
|n situa]iile \n care, \n urma efectu`rii testului, rezult`
alte situa]ii de \nc`lcare a sarcinilor [i \ndatoririlor profesionale, care nu au leg`tur` cu activit`]ile specifice
de testare, [eful structurii/institu]iei dispune m`suri \n
conformitate cu actele normative \n vigoare.
{efii structurilor/institu]iilor personalului supus test`rii au obliga]ia de a prelucra cu personalul din subordine aspectele eviden]iate \n urma realiz`rii testului.

PAUL MILODIN

SITUA}II CE POT AP~REA
|N URMA ACTIVIT~}ILOR
DE TESTARE

|n cazul \n care personalul supus
test`rii a dat dovad` de integritate, DGA
va comunica rezultatul activit`]ii de testare [efului structurii/institu]iei.
Dac` \n urma test`rii integrit`]ii profesionale, se constat` comiterea unor
fapte de natur` penal` de c`tre personalul M.A.I., poli]i[tii din cadrul DGA se
sesizeaz` din oficiu, \ncheind un procesverbal \n acest sens, \n conformitate cu
prevederile Codului de procedur` penal`.
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Un istoric \n Poli]ia Român`
- urmare din pag 1-

AMERICAN CONNECTION
|n ultima decad` a lunii martie, chiar \n preajma Zilei Poli]iei Române, ne-a vizitat
]ara un grup de 10 [erifi din Broward County - statul Florida. Opt dintre ei s-au deplasat \n jude]ele Suceava [i Boto[ani, iar doi au r`mas \n Capital`.
Scopul vizitei prietene[ti se circumscrie unui proiect de ajutor material [i profesional, aflat deja \n derulare. Este vorba de organizarea unor sesiuni de “training” [i
de oferirea – prin dona]ie - a unor echipamente, a[a cum s-a \nt\mplat \n jude]ele
din Nordul Moldovei, dar [i de \ntâlniri cu scop informal – cum s-a f`cut \n Capital`,
\n Buftea [i la Poli]ia jude]ean` Giurgiu.
Preciz`m c` funda]ia “Policexchange”
reprezentat`, la Bucure[ti, de Shaun Casey
(st.foto) – pre[edinte
[i de Frank Maio
(dr.foto) – vicepre[edinte, preg`te[te dona]ii de materiale
pentru poli]i[tii din
compartimentele pirotehnic, pentru cei din
domeniul ac]iunilor
speciale, pentru cei de
la „canin`” [i pentru
poli]ia local`, a[teptând solicit`ri pentru
organizarea unor sesiuni de training.
De remarcat c` programul \ntâlnirilor de
lucru din Bucure[ti [i de la Giurgiu a fost facilitat [i prin importanta contribu]ie a
unor membri “Pro Lex”. Pentru edificarea cititorilor no[tri, \n leg`tur` cu funda]ia
american`, recomand accesarea site-ului http://policexchange.us/.
F L O R I N Z.

APEL DE URGEN}~
(sau cum s` suni la Poli]ie când...)

Georges Philipps, un vârstnic din Vancouver, tocmai se preg`tea
de culcare, când so]ia i-a amintit c` l`sase lumina aprins` \n curte.
Când s-a dus s-o sting`, Georges a v`zut ni[te indivizi care furau
din curte. A sunat repede la Poli]ie [i, \ntrebat dac` ho]ii au intrat \n
cas` [i l-au atacat, a r`spuns:
- Nu, dar continu` s`-mi cotrob`ie prin curte [i prin gr`din`!
Operatorul zice:
- Ne pare r`u, dar toate ma[inile de patrulare sunt pe teren.
|ncuia]i-v` \n cas` [i vom trimite pe cineva, când se vor \ntoarce la
sediu…
Georges spuse “O.K.!” [i \nchise.
Dup` 30 secunde, a sunat din nou la Poli]ie:
- Eu v-am sunat, \nainte, s` v` spun de ho]ii din curte... Nu v` mai
face]i griji [i nu mai trimite]i pe nimeni. Tocmai i-am \mpu[cat!
Apoi \nchise telefonul.
|n urm`toarele cinci minute, [ase ma[ini de poli]ie, o echip` de
tr`g`tori de elit`, un elicopter, dou` autospeciale de Pompieri, o Salvare [i [eful Poli]iei din localitate erau la fa]a locului, reu[ind s`
prind` ho]ii \n flagrant delict.
Un poli]ist i-a spus lui Georges:
- Credeam c` i-a]i \mpu[cat!
- {i eu credeam c` nu ave]i pe nimeni disponibil...

Un zâmbet nu cost` nimic, dar ofer` enorm.
El \i imbog`]e[te pe cei care-l primesc, f`r` a-i face mai
s`raci pe cei ce-l d`ruie!
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Este destul de complicat s` vorbe[ti despre
via]a [i activitatea unui
poli]ist, p`strând echilibrul \ntre adev`r [i fabula]ie, cu atât mai pu]in
cu cât, atunci când personajul \n cauz` a urcat
sus, tot mai sus, pe scara
succesului [i notoriet`]ii,
apoi s-a pr`bu[it iremediabil, fiind ulterior asasinat,
la nici 54 de ani.
|n cazul de fa]` \ns`,
cineva a avut totu[i curajul [i probitatea de a p`[i
\n universul unui poli]ist
notoriu \n perioada interbelic`, descurcând cu r`bdare [i profesionalism ghemul
faptelor sale.
Cercet`torul care s-a aplecat [i de aceast` dat` asupra filelor \ng`lbenite ale istoriei Poli]iei, este comisarul-[ef Florin {inca, doctor \n istorie, neobosit scormonitor
\n arhive, autor al unui num`r impresionant de lucr`ri de specialitate, vrednic depozitar al adev`rului pe care l-a devoalat mai mereu din colbul timpului.
Subiectul cercet`rilor sale de ultim` or`, transformate \ntr-un volum de succes,
este un personaj extrem de controversat \n epoca interbelic`, un fel de „Dr. Jekyll
si Mr. Hide” al perioadei domniei lui Carol al II-lea; GENERALUL GABRIEL MARINESCU - poli]istul regelui.
Deosebit de interesanta lucrare a fost „lansat`“, chiar de Ziua Poli]iei, \n anfiteatrul „Ion Heliade R`dulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, \n prezen]a presei dar, mai ales, a unui numeros [i avizat public.
„Lucrarea de fa]` deschide un drum. Acela al cunoa[terii personalit`]ilor care au
slujit ordinea public` [i - din variate motive – nu au re]inut aten]ia cercet`rii. Iar
ordinea public` a cuprins [i via]a, [i avutul fiec`rui cet`]ean’’, spunea \n prefa]a
volumului, Academicianul Dinu C. Giurescu.
Semnalul de fa]` este doar recomandarea c`tre lectura unei valoroase c`r]i, mai
ales c` autorul ei este membru „Pro Lex“ [i ne onoreaz` cu personalitatea sa.
MARIAN TUDOR

Cum devii lider sindical profesionist
Confedera]ia Sindical` Na]ional` „Meridian”, la care
este afiliat [i S.N.P.V.„Pro Lex“,
este beneficiarul proiectului
european "|mpreun` pentru
dezvoltarea dialogului social
\n România".
Proiectul urm`re[te dezvoltarea competitiv` a dialogului social \n România,
consolideaz` capacit`]ile organiza]ionale [i dezvolt` resursele umane ale C.S.N.
„Meridian“ [i F.A. „Fermierul“,
partenerul de proiect.
Una dintre p`r]ile practice
ale proiectului o constituie
cursurile de formare de delega]i sindicali.
Absolven]ii acestor cursuri
ob]in certificarea pentru ocupa]ia de delegat sindical, conform codului COR.
Ei dobândesc cuno[tin]e [i
competen]e necesare pentru
o ac]iune sindical` modern`
[i profesionist`, privind legisla]ia cu impact asupra activit`]ii sindicale, organizarea
[i func]ionarea sindicatelor,
func]ionarea practic` a unui
sindicat, negocieri
colective [i contractele colective de
munc`,
conflicte
colective de munc`,
drepturi sindicale,
comunicarea \n interiorul [i exteriorul
organiza]iilor sindicale, metode de recrutare, no]iuni de
dialog social, \n context românesc [i european.
Practic, delegatul
sindical este persoana care caut` [i
g`se[te noi c`i de

ac]iune [i noi servicii prin care
se face util membrilor de
sindicat. Acesta poate fi angajat de orice sindicat, din orice
sector de activitate, statut ce \i
permite s` intre \n conflict direct cu angajatorul, f`r` team`
de presiuni din partea acestuia.
Dac` e[ti poli]ist sau vame[, dup` ce absolvi un curs

organizat de C.S.N. „Meridian”
po]i fi delegat sindical chiar [i
\n industria textil`.
Peste 150 de delega]i sindicali a instruit C.S.N. „Meridian“ \n cele [ase cursuri
organizate de la \nceputul
proiectului, 10 fiind totalul
cursurilor gratuite pe care
Confedera]ia le-a planificat,
pân` la finalul proiectului \n
noiembrie 2013.
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