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drepturilor polițistului

Pe poliţist cine-l apără?
C

azul şefului BCCO
Alba arestat, Traian
Berbeceanu, a devenit de notorietate. La fel ca
şi întrebarea: este el omul

care a cedat tentaţiei sau
omul care s-a încăpăţânat
să lupte cu marea criminalitate şi a fost îngenunchiat de aceasta? Se poate

transforma poliţistul anului
2007 într-un infractor? Citiţi
scrisoarea în care Traian
Berbeceanu demască motivele arestării sale.
Pag 7

Ore suplimentare compensate
cu „timp liber” și în 2014
OUG 103/2013 privind salarizarea bugetarilor în 2014 menţine compensarea cu timp
liber, corespunzător cu munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru. Aceeaşi compensare se aplică şi pentru munca prestată în zilele de repaus
săptămânal. De asemenea, nici în anul 2014 nu se acordă ajutoare la ieşirea la pensie.

Mai buni,
cu bani mai
puţini

Noua lege
a pensiilor
militare

Scrisul
de mână
te demască

Este una dintre
concluziile Convenţiei
şefilor IGPR. Lipsa
fondurilor pentru
dotări şi lipsa de
motivare financiară
îi determină pe
mulţi poliţişti să
demisioneze.
Pag 3

Noul proiect de lege
vizează implementarea
unui sistem de management al resurselor
umane care să permită
dezvoltarea motivării
profesionale şi evoluţia
în carieră a poliţiştilor/
militarilor.
Pag 6

Analiza scrisului
de mână te poate ajuta
să-ţi dai seama de
trăsăturile neplăcute
de personalitate ale
oamenilor din viaţa ta:
minciuna, paranoia,
dubla personalitate.
Pag 11

Paradoxul românesc

Î

n 22 mai a.c. ministrul
Radu Stroe se angaja,
în scris, faţă de sindicate, că va promova
o ordonanţă de urgenţă
a Guvernului care să
reglementeze cuantumul
sporului de 100% din salariul funcţiei de bază pentru
munca prestată în zilele
de repaus săptămânal, de
sărbători legale şi celelalte
zile în care, potrivit legii,
nu se lucrează. De asemenea, compensarea muncii
în aceste zile trebuia să se
facă cu un spor şi nu cu
timp liber corespunzător.
Am spus timp liber corespunzător? Ei bine, nici
măcar această compensaţie nu se acordă.
După două luni de zile,
proiectul de OUG a devenit
proiect de lege trimis la ministerul finanţelor pentru
a fi semnat în calitate de
coautor şi aici s-a terminat
drumul legislativ.
Iată că a venit sfârşitul
anului, a fost reglementată

salarizarea pentru 2014 şi
nu s-a schimbat nimic pentru poliţişti. În schimb, cadrele sanitare nu au primit
nicio promisiune de la ministru, au ieşit în stradă, au
ameninţat cu greva şi vor
fi plătite cu un spor pentru
munca prestată în zilele de
repaus săptămânal.
Realitatea ultimilor ani
ne-a demonstrat că dialogul social nu a rezolvat
problemele profesionale
şi salariale. Şi de ce le-ar
fi rezolvat, dacă poliţiştii
sunt fiinţe răbdătoare,
care, cu bani mai puţini
pentru dotările logistice şi
cu sporurile anulate sau
neacordate obţin rezultate
tot mai bune?
Suntem mulţi, însă am
pierdut spiritul de solidaritate şi curajul de a cere
ce ni se cuvine. Mai grav
este că, în opinia unora,
vinovate sunt sindicatele,
uitându-se un amănunt
important: Sindicatul suntem noi toţi! (Vasile Lincu)

Info sindical

albumul cu amintiri

Identitatea de
sub „beţişor”
În ultimul timp există o practică în MAI: se emit adrese şi acte
administrative semnate de alte
persoane decât cele abilitate şi
menţionate ca semnatare. Nu numai că este fals să te dai altcineva
în acte oficiale, dar nu se respectă
nici ordinele şi instrucţiunile ministrului. „Beţişorul” tras înaintea
semnăturii nu are valoare juridică.
Amatorilor de semnături indescifrabile, în numele şi pe seama şefilor, le reproducem Instrucţiunile
MAI 1000/2005:
Art. 5 (1) Documentele întocmite
trebuie să cuprindă următoarele
elemente:
1. antetul;
2. numărul şi data înregistrării,
caracterul documentului, nr.
exemplare;
3. destinatarul – denumirea
instituţiei, funcţia, numele şi
prenumele;
4. titlul corespondenţei;
5. formula de introducere, cu
precizarea numărului lucrării la
care se face referire, acolo unde
este cazul;
6. conţinutul corespondenţei
– prezentarea, pe scurt, a
problemei tratate;
7. formula de încheiere;
8. semnătura – funcţia, gradul,
numele şi prenumele persoanei
care semnează;
9. în partea de jos a paginii se
înscrie: adresa, numărul de
telefon, numărul de fax, adresă
de e-mail, codul poştal al
expeditorului.
Aş mai adăuga faptul că, dacă
semnează altcineva decât
conducătorul instituţiei, trebuie
menţionat articolul de lege şi
numărul actului administrativ
în temeiul căruia semnatarul
angajează răspunderea instituţiei.
(Vasile Lincu)

Sprijin logistic
Pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale, Pro Lex a
continuat acţiunile de sprijinire
a membrilor săi. De la ultima
apariţie a ziarului au mai fost
distribuite încă 5 computere, 3
imprimante şi un aparat aer condiţionat, astfel: la IPJ Alba – două
calculatoare, IPJ Timiş – un calculator, IPJ Bacău – un calculator
şi o imprimantă, IPJ Maramureş
– o imprimantă, DGPMB-Secţia
19 - un calculator şi o imprimantă,
DGPMB-SIRAP – un aparat aer
condiţionat.
(Costel Gheorghe)
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Strada sau instanța

Î

n septembrie 2008, câteva
sute de poliţişti comunitari
din mai multe judeţe, afiliaţi
la Pro Lex, au revendicat
în stradă legea poliţiei locale,
statut special şi drepturi salariale
corespunzătoare muncii prestate
şi pericolului la care sunt expuşi.

A fost primul miting al poliţiştilor
locali. Ei şi-au văzut cererile
parţial soluţionate abia doi ani
mai târziu, prin adoptarea legii
poliţiei locale. Divizarea continuă
a mişcării sindicale a poliţiştilor
comunitari şi reorganizările,
cu disponibilizări de personal,

au slăbit forţa acestora. Până la
formarea conştiinţei sindicale,
care presupune asocierea
într-un sindicat naţional,
principala cale de a obţine o
salarizare corespunzătoare
rămâne acţiunea în justiţie, pe
discriminare.

Succese în procese
Iată ce acţiuni în instanţă am mai câştigat în favoarea dumneavoastră:
Poliţia Naţională.
Curtea de Apel Cluj a
admis recursul Pro Lex
privind al 13-lea salariu,
pentru membrii noştri
de la IPJ Maramureş
(dosarul 4593/100/2012).
Decizia, irevocabilă din
8 octombrie, va fi pusă
în executare de instituţia
pârâtă. Iniţial, instanţa
de fond din Maramureş a
respins acţiunea.
La Bucureşti, o
sentinţă definitivă şi

irevocabilă a anulat fişa
de evaluare a reclamantului O.D. din perioada
1.12.2010-1.12.2011, cu
privire la calificativul
„satisfăcător” (dosarul
2795/3/2012). Pârâta
DGPMB e obligată la reevaluare .
Curtea de Apel
Bucureşti a decis achitarea inculpatei D.A.R.,
reprezentată de avocat
ProLex, de acuzaţia de
mărturie mincinoasă

(dosarul 11665/3/2012).
Ultraj. Tribunalul
Bucureşti a respins cererea inculpatului M.M.
de schimbare a încadrării
juridice a faptelor, din rechizitoriu. M.M. a primit
3 ani şi 6 luni închisoare
pentru ultraj comis împotriva membrilor noştri
polițiști, D.D. şi S.V.
Poliţia Locală. În
Gorj, instanţa a admis
irevocabil recuperarea
sporului de 100% pentru
membrul de sindicat D.P.
Pârâta, Poliţia Locală
Tg-Jiu, are de plătit reclamantului 1955 lei, pentru
orele suplimentare lucrate de acesta în anii 2007,
2008, 2009.
Trei procese pierdute de Poliţia Locală
Călăraşi: Instanţa de
fond din Călăraşi a admis cererile membrilor
D.I. şi U.M. şi a obligat
pârâta să transforme în
funcţii publice posturile
contractuale ocupate de
reclamanţi şi să le acorde

drepturile salariale cuvenite. De asemenea, reclamantul A.S. va fi reintegrat pe postul anterior, cu
plata drepturilor salariale
cuvenite, indexate, majorate şi actualizate de
la încetarea raporturilor
de serviciu şi până la
reintegrarea efectivă,
prin decizia Curţii de
Apel Bucureşti (dosarul
947/116/2011). Aceeaşi
Curte a dat câştig de cauză, definitiv şi irevocabil,
membrilor noştri T.A.,
S.N., S.V. şi B.A.B care
au contestat deciziile de
concediere ale Poliţiei
Locale Călăraşi .
Vamă. Reclamantul
G.G. a obţinut sentinţă
definitivă şi irevocabilă
prin care e reintegrat în
funcţia publică deţinută
în ANV, anterior emiterii
ordinului. Pârâta e obligată să-i plătească toate
drepturile salariale, din
05.11.2010 şi până la reîncadrarea efectivă (dosarul 12568/2/2010).

Monitorul Drepturilor Poliţistului

Mai buni, cu bani mai puţini
Este una dintre concluziile Convenţiei şefilor IGPR.
Lipsa de motivare financiară îi determină pe mulţi poliţişti
să demisioneze.

P

oliţia Română a devenit mai
eficientă, deşi gradul de
ocupare al funcţiilor este de
93,7 şi bugetul insuficient: doar
7% pentru cheltuieli materiale şi
0.8% pentru investiţii. Finanţarea
principală vine din fondurile europene, 25 milioane euro atrase
prin 36 de proiecte, în 2010-2013.
Aceasta e concluzia inspectorului
general Petre Tobă, de la Convocarea anuală a şefilor Poliţiei. Prezent
la eveniment, ministrul Radu Stroe
a precizat că descentralizarea MAI
s-a încheiat fără a se pierde vreo
structură, deşi s-a urmărit ca ordinea publică şi circulaţia să treacă
la administraţia publică locală
sau poliţia judiciară, la ministerul
justiţiei.
Inspectorul general adjunct
Dumitru Pârvu a precizat că sunt
stocuri suficiente de carburant şi o
mai bună gestionare a acestuia nu
înseamnă că este insuficient. Orice
unitate poate solicita suplimentarea carburantului alocat.
Inspectorul şef la IPJ Bihor, Liviu Popa, a subliniat că creşterea

pedepselor la regimul rutier duce
la o creştere a corupţiei. Poliţia
Română nu are o repartizare
corespunzătoare şi echilibrată a
dotărilor (telefoane, maşini, carburant) aparatului central al MAI,
în raport cu structurile IGPR. El a
subliniat pericolul fondurilor insuficiente pentru dotări, în condiţiile
în care bilanţul arată că se obţin
rezultate tot mai bune, cu bani tot
mai puţini. Concluzia ar fi că, fără
bani, putem fi “sublimi”. Liviu Popa
a criticat numărul mare de statistici şi indicatori din bilanţ care

consumă un timp important faţă
de relevanţa acestora.
Preşedintele Sindicatului Pro
Lex, Lincu Vasile a transmis conducerii IGPR că aştepta discuţii
despre protecţia poliţiştilor, care
să nu mai afle despre schimbarea
din funcţii de la televizor, despre
controale ori sancţiuni la comandă, lipsa de reacţie a instituţiei la
atacurile mass-media asupra unor
poliţişti, lipsa dispoziţiei scrise
pentru poliţiştii chemaţi sau rămaşi la serviciu după orele de program, pentru terminarea misiunii.

Justiţia taie al 13-lea salariu
În 2011, preşedintele Traian Băsescu le spunea judecătorilor:
„De unde scoate Guvernul 9 miliarde de lei, ca să-şi arate respectul
pentru hotărârile justiţiei? Poate
indicaţi şi sursa, că aşa spune în
Constituţie, cine dă, cine afectează bugetul de stat indică sursa.
Este un lucru pe care vi-l cer pentru că este constituţional. Poate
mâine veţi da o hotărâre cine e

şeful statului”. Preşedintele a zis,
justiţia s-a conformat. Iar dacă se
întâmplă să mai dea dreptate şi
angajaţilor, intervine procurorul
general, printr-o cerere de recurs
în interesul legii. Astfel, prin Decizia 21/18.11.2013 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a stabilit că, prin
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.8 din Legea 285/2010,
premiul pentru 2010 a fost inclus

în majorările salariale pentru
2011. Aşa că premiul nu mai poate fi acordat în forma supusă vechii reglementări. Hotărârea este
obligatorie pentru toate instanţele. De fapt, „majorările” au însemnat de fapt revenirea la salariile
din 2009, la care nu s-au adăugat
şi inflaţia, prima de vacanţă, al
13-lea salariu şi celelalte drepturi
anulate.
(Angi Lincu)

top rușinică
Fascinanta lume a juriştilor poliţişti. Pentru a livra informaţii despre
plata primei de concediu, juriştii din
IPJ Olt au cerut sindicatului să probeze calitatea de poliţişti a membrilor,
precum şi faptului că aceştia erau
angajaţi ai IPJ Olt, în 2010 !?
InJustiţia românească sau albaneagra. Judecătorul Bogdan-Radu
Jurcă de la Tribunalul Harghita după
ce a admis acţiunea pentru sporul
de 100% cuvenit reclamanţilor poliţişti pentru orele lucrate sâmbăta şi
duminica, în data de 06 iulie a.c. a
respins altor poliţişti cererea având
aceeaşi solicitare. Precizăm faptul că
speţele erau similare, reclamanţii din
ambele dosare erau colegi, fiindu-le
incidente aceleaşi prevederi legale.

Jurişti
pe banii voştri
Ofiţer la Poliţia Capitalei, N.N. a
sancţionat contravenţional un agent
economic. La contestaţie, poliţiştii
de la juridic au susţinut legalitatea
procesului-verbal de contravenţie,
câştigat la instanţa de fond, însă au
pierdut în recurs. Comisia de cercetare administrativă a decis să impute agentului constatator cei 500
de lei, cheltuieli de judecată, fără
să-l cerceteze pe jurist. Art. 454 din
Codul de procedură civilă ne spune
că, dacă pârâtul este de acord cu
pretenţiile reclamantului, instanţa
va lua act de această achiesare, caz
în care pârâtul nu mai e obligat la
plata cheltuielilor de judecată. Deci,
dacă juriştii apreciau ca nelegal
procesul-verbal de contravenţie,
susţineau aceasta la primul termen
de judecată şi unitatea nu mai datora cheltuielile respective. Curtea
de Apel Bucureşti a anulat decizia
de imputare şi de executare silită,
stabilite ca prejudicii cauzate de
agenţii constatatori.

Avem lideri calificaţi
O nouă serie de 25 de poliţişti, membri ai
sindicatului Pro Lex au absolvit cursurile de
delegat sindical
Cursurile au fost organizate
de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, sub egida
proiectului european “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România“. În
cele 7 zile de instruire, lectorii
Vasile Lincu şi Magnolia Niţă
au interacţionat cu cursanţii
în domeniile comunicare,
negociere, dialog social, recrutare, legislaţia specifică
sindicatelor, funcţionarilor

www.prolex.ro

publici şi poliţiştilor. Am înţeles importanţa profesionalizării sindicalistului. Liderii
de sindicat nu ne învaţă cum
să prindem hoţi, ei trebuie să
aibă cunoştinţe şi experienţă
practică. Deci, la alegerile din
sindicat trebuie să primeze
pregătirea juridică şi capacitatea liderilor şi specialiştilor
de a soluţiona problemele profesionale ale membrilor.
(Marian Andrei)

3

drepturi profesionale

Ce aduce noua lege a pensiilor militare
Noul proiect de lege vizează implementarea unui sistem de management al resurselor umane care să
permită dezvoltarea motivării profesionale şi evoluţia în carieră a poliţiştilor/militarilor.

C

apitolul 5 “Apărare” propune
revizuirea normelor specifice domeniului apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, în privinţa
managementului carierei militare, salarizării şi sistemului de pensii ocupaţionale
pentru militari/poliţişti. Modificările
preconizate pentru sistemul de pensii ocupaţionale (militare/poliţie) prevăd că pensiile vor fi plătite prin bugetele MAI, SRI şi
MAPN. Angajatorul nu va mai fi obligat să
plătească contribuţia aferentă sistemului
de pensii, iar poliţistul/militarul va vira,
lunar, o contribuţie de 5% din venitul său,
către bugetul de stat. Proiectul reintroduce următoarele categorii de pensii: de serviciu, de invaliditate şi de urmaş. Pensiile
de serviciu vor fi de trei categorii: pentru
limită de vârstă (limitele actuale, care
cresc, gradual, de la 55 la 60 de ani); pensie
anticipată; pensie anticipată parţială.
Recalcularea pensiilor în plată
Revenirea la pensiile ocupaţionale presupune repunerea în plată a pensiilor stabilite în temeiul Legilor 164/2001 privind

Nu daţi vina
pe căţei!

Drepturile poliţiştilor cu câini de
serviciu sunt reduse în perioada
cursurilor de perfecţionare de la
Centrul Chinologic din Sibiu. În
loc să se acorde diurna de 13 lei/
zi, printr-o interpretare abuzivă a
legii, se reduce norma de hrană,
deşi instituţia nu asigură hrănirea
cursanţilor. Ca lider de sindicat şi
conductor de câine am încercat să
remediez această problemă. Am
identificat o hotărâre judecătorească irevocabilă, care constată ilegalitatea trecerii de la norma 6 la norma 8 de hrană şi că eram îndrepăţiţi
să primim diurnă. Prejudiciul creat,
ce se poate recupera în instanţă, e
de 1700-3400 lei, în funcţie de durata cursurilor. Poliţiştii conductori de
câini care au urmat cursuri la Sibiu,
în ultimii 3 ani, pot contacta „Pro
Lex”, pentru reprezentarea gratuită
în instanţă.
(Michi Lepădat)
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pensiile militare de stat şi 179/2004 privind
pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, republicate, cu
modificările şi completările ulterioare, în
cuantumul cuvenit pentru luna decembrie
2010, pentru cei pensionaţi până la intrarea
în vigoare a Legii 263/2010. Se vor recalcula pensiile aflate în plată, stabilite prin
Legea 263/2010, pentru poliţiştii/cadrele
militare pensionate între 01.01.2011 şi data
intrării în vigoare a noii legi. De asemenea,
se stabilesc drepturile de pensie pentru
poliţiştii/cadrele militare care se vor pensiona după intrarea în vigoare a legii, după
o metodologie similară celei prevăzute de
Legile 179/2004, respectiv 164/2001. Baza
de calcul va fi salariul/solda funcţiei de
bază, din ultima lună de activitate.
În situaţia modificării salariului de
funcţie în ultimii 5 ani de activitate, baza
de calcul va fi media salariilor funcţiilor
de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite timp de 6 luni consecutiv, în ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data
deschiderii dreptului la pensie, la alegere.
(George Alexandrescu)

Spor anticorupţie la BCCO
Pro Lex consideră că acţiunea sa în instanţă pentru poliţiştii de la
combaterea criminalității organizate are mari şanse de succes.
Sindicatul Pro Lex a cerut în
instanţă un spor de 30% pentru poliţiştii de la combaterea
criminalității organizate. Principalul argument: munca în
condiţii similare cu a celor de la
Direcţia Generală Anticorupţie
şi Direcţia Naţională Anticorupţie. Am invocat directive ale

CEDO şi decizii ale Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie. Mai mult,
poliţiştii din cadrul structurilor
de combatere a criminalității
organizate investighează infracţiuni de mare corupţie. Colegii
lor din Direcţia Generală Anticorupţie investighează infracţiuni de mică corupţie – luare

de mită – săvârşite de poliţişti.
Liderii Pro Lex consideră că
cererea sporului va avea succes,
mai ales că sindicatul a obţinut
hotărâri judecătoreşti definitive
şi irevocabile în procese având
acest obiect. Reprezentarea în
instanţă a membrilor este gratuită.

Monitorul Drepturilor Poliţistului

Regimul disciplinar
al poliţiştilor
Iată care sunt condiţiile şi limitele în care
poliţistul este cercetat prealabil şi cum poate
el să se apere.

Un an pentru finalizarea
cercetării şi sancţionare
Acestea sunt termenele pentru finalizarea cercetării, contestarea şi aplicarea sancţiunilor:
• efectuarea şi finalizarea cercetării (inclusiv aplicarea sancţiunii
disciplinare): 1 an de la data comiterii faptei (art. 59 alin. 9 din
Legea 360/2002, art. 61 din OMAI 400/2004);
• comunicarea sancţiunii disciplinare: 5 zile calendaristice de la
data emiterii dispoziţiei de sancţionare (personal cu semnătură
de primire sau prin scrisoare recomandată – art. 64 alin. 1 şi 2
din OMAI 400/2004);
• contestarea sancţiunii: 5 zile de la luarea la cunoştinţă (contestaţia se adresează şefului ierarhic superior celui ce a aplicat
sancţiunea. Acesta se pronunţă prin decizie motivată, în termen
de 15 zile. Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate
adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a dispoziţiei de sancţionare – art.
61 din Legea 360/2002, art. 65 alin. 1 şi 5 şi art. 67 din OMAI
400/2004);
• aplicarea sancţiunii: 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile (după expirarea termenului de contestare, dar în cadrul
termenului de 1 an de la comitere – art. 59 alin. 9 din Legea
360/2002, art. 61 din OMAI nr. 400/2004.
(Teo Ghiveci)

Cercetarea prealabilă o
efectuează şeful unităţii sau un
ofiţer desemnat de acesta, având
studii juridice, definitivat în
profesie şi, de regulă, cu un grad
profesional cel puţin egal cu cel
deţinut de poliţistul cercetat (art.
59 alin. 3 din Legea 360/2002, art.
20 alin. 1 şi 2 din OMAI 400/2004).
Cazuri de abţinere/recuzare (art.
22 alin. 1 din OMAI nr. 400/2004):
• a făcut sesizări împotriva
persoanei cercetate sau urmează
să se prezinte ca martor;
• se află în curs de cercetare ori
în analiza unui Consiliu de
disciplină;
• împotriva sa a început
urmărirea penală sau se află în
faza de judecată;
• este rudă sau afin, până la
gradul 4 inclusiv, cu poliţistul
cercetat;
• este parte (el sau rudele lui până
la gradul 4 inclusiv) într-un
proces cu poliţistul cercetat;

Avansarea e „bine”,
nu „foarte bine”
Unităţile de poliţie au primit un număr maxim
de poliţişti ce pot fi propuşi pentru avansarea
înainte de termen. Spre surprinderea noastră,
dificultatea a constat în identificarea poliţiştilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
OMAI 665/2008, respectiv de a fi fost evaluaţi
cu calificativul de cel puţin „foarte bine”. În
realitate, problema o constituie neştiinţa unora că legea primează, înaintea ordinului ministrului şi că un act normativ poate fi abrogat şi
tacit. Legea 133/2011 a modificat Statutul poliţistului şi a permis avansarea dacă poliţistul,
pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad,
a fost apreciat cel puţin cu calificativul „bine”.
Dar cum, în MAI, ordinul ministrului este
mai presus de lege, la avansare nu au fost propuşi poliţiştii care au primit calificativul „bine”.
Cred că vă reamintiţi explicaţiile unor şefi că
„excepţional” devine „foarte bine”, iar „foarte
bine devine „bine”. Acum s-au văzut efectele.
Proiectul de modificare a OMAI 665/2008 este
pe masa juriştilor din MAI. Numai că, doi ani
şi jumătate de la modificarea legii nu a fost un
timp suficient şi rezonabil. Pro Lex i-a sesizat
această situaţie ministrului Radu Stroe. Dacă
sunt poliţişti care nu au fost avansaţi din acest
motiv, mai există şi calea instanţei. Aşa cum
v-am obişnuit, asistenţa juridică este asigurată
de sindicat, gratuit.
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• este creditor sau debitor al celui
cercetat ori are un interes în cauză;
• în ultimii 5 ani a fost analizat/
judecat în Consiliile de onoare/
judecată/disciplină, declarat vinovat şi sancţionat;
• are calitatea de şef nemijlocit sau
subaltern al poliţistului cercetat.
Cercetarea prealabilă se suspendă
când fapta săvârşită are caracter
penal (caracterul penal este dat de
începerea urmăririi penale) sau în
alte cazuri excepţionale ori motive
întemeiate de natură a împiedica
poliţistul cercetat să dea curs citării
(spitalizat, concediu medical, deces
în familie, forţă majoră etc.), vezi
art. 23 alin. 1 şi art. 24 alin. 1 din
OMAI 400/2004.
Dreptul la apărare presupune că
poliţistul poate fi asistat de un avocat sau un alt poliţist, ales de către
el sau desemnat de către organizaţia sindicală la care este afiliat.

Da, poţi lucra
în privat!
Juriştii de la IPJ Cluj au avizat Metodologia 520962/09.08.2011, prin care se
analizează cererilor poliţiştilor care vor
să lucreze în sectorul privat. O metodologie-piedică în calea celor ce vor să
câştige un ban cinstit. Am cerut explicaţii
la Agenţia Naţională de Integritate, care
ne-a comunicat că „este singura instituţie
care are competenţa legală de a evalua
situaţiile de conflict de interese sau de
incompatibilitate, în baza unei proceduri
reglementate prin lege organică”. Direcţia
Generală de Management din MAI ne-a
precizat, de asemenea, că „nu există un
temei cadru pentru emiterea unor metodologii, adaptarea documentului de
referinţă nu respectă cadrul normativ
invocat.” Prevederea din Legea 284/2010
este foarte clară şi nu mai este nimic de
interpretat sau adăugat: „funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii
în alte domenii de activitate din sectorul
privat, care nu sunt în legătură directă
sau indirectă cu atribuţiile exercitate
potrivit fişei postului”. Ca urmare a demersurilor Pro Lex, s-a abrogat Metodologia 520962/09.08.2011, prin dispoziţia
şefului inspectoratului, adresa IPJ Cluj
807247/14.11.2013.
(Vasile Lincu)
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Mai citiţi Codurile şi singuri!
Inspectorul general adjunct al IGPR vrea ca poliţiştii să afle
şi din revista noastră modificările din noul Cod penal şi noul Cod
de procedură penală. Centrul de Informare şi Relaţii Publice
spune că poliţiştii ar trebui să cunoască noile prevederi ale
codurilor din monitorul oficial.

L

a convocarea anuală de la Sibiu
(octombrie) a şefilor poliţiei, conducerea
direcţiei juridice din IGPR a prezentat
principalele modificări aduse Codului
penal şi de procedură penală. Cum este şi
normal, şeful direcţiei consideră extrem de util
ca aceste schimbări să fie cunoscute de către
poliţişti. Adjunctul inspectorului general al
IGPR, chestorul Gheorghe Popa a fost încântat
de disponibilitatea preşedintelui Pro Lex, Vasile
Lincu de a mediatiza aceste informaţii şi în
revista sindicatului, Monitorul Drepturilor
Poliţistului.
Numai că răspunsul oficial primit de la
Centrul de Informare şi Relaţii Publice este
următorul: „Prevederile noului Cod penal şi ale
noului Cod de procedură penală fac obiectul
temelor de pregătire profesională continuă a
poliţiştilor din cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei Române. Totodată, vă comunicăm
că poliţiştii ar trebui să cunoască în întregime
prevederile Codului penal şi pe cele ale Codului
de procedură penală, atât pe cele prezente în
legislaţia aflată în vigoare, cât şi prevederile
viitoarelor coduri ce vor intra în vigoare în
cursului anului 2014. (…)”.

Poliţiştii locali au
dreptul la norma
de hrană şi sporul
de confidenţialitate
Conform Directivei C.E.D.O. 2000/JIC/78,
poliţiştii locali au dreptul la contravaloarea
sporului de confidenţialitate de 15% din
salariul de baza şi a normei de hrană, în
cuantum de 720 lei întrucât lucrează în
condiţii asemănătoare cu poliţiştii din
Poliţia Română.
Având şi practică judiciară în acest sens,
Pro Lex a formulat acţiuni în instanţă
pentru obligarea la plată a instituţiilor
angajatoare la plata acestor drepturi,
începând cu data de 01.01.2011.
(Costică Filimon)
Centrul de Informare şi Relaţii Publice îi trimite
pe poliţişti să pună mâna și să citească şi singuri
cele două coduri. „Astfel, reiterăm faptul că poliţiştii care fac parte din Poliţia Română se pot informa necondiţionat despre ultimele modificări
şi completări ale noilor Coduri, din Monitorul
Oficial. De asemenea, în privința documentării
asupra ultimelor apariţii în materie legislativă,
aceasta poate fi făcută prin accesarea aplicaţiei
IntraLegis, care este disponibilă pe site-ul Intrapol.” No comment!

Despre integritate şi competenţă la ANAF
Guvernul a decis că viitorii inspectori antifraudă nu vor trece prin testul cu poligraful.
Între timp, ANAF a picat testul colectării banilor la buget.
Toţi reprezentanţii autorităţilor de decizie au declarat că
una dintre cauzele reorganizării Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală a reprezentat-o corupţia existentă
în rândurile funcţionarilor.
Integritatea a fost cea mai
clamată trăsătură solicitată
inspectorilor din cadrul nou
înfiinţatei Direcţii Generale
de Antifraudă Fiscală. Pentru
ocuparea noilor funcţii urma
să se verifice cinstea şi probitatea inspectorilor anticorupţie, inclusiv prin testul cu
poligraful.
Deşi aceste prevederi au
fost prevăzute în proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice, prin actul
normativ adoptat, Guvernul
a înţeles să renunţe la verificarea integrităţii, ca probă
de selecţie. Nu este pentru
prima dată când ceva se declară public în mass-media şi
altceva scrie în actele adoptate, iar rezultatele vor vorbi
de la sine…
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Colectare scăzută cu aceiaşi
oameni
Pe lângă integritate, ANAF are
probleme şi cu competenţa
angajaţilor săi. Premierul
Victor Ponta s-a arătat îngrijorat, în ultima perioadă, de
slaba performanţă a Agenţiei
Naţionale de Administrare
Fiscală în privinţa gradului de
colectare a veniturilor datorate la bugetul statului. Primul
ministru a solicitat ca, până
la finalul anului, să fie atins
nivelul de colectare prevăzut
la începutul anului. Culmea
prostiei este să faci acelaşi lucru sperând să obţii rezultate
diferite. Adică pui aceleaşi
persoane în funcţii decizionale, iar acestea vor face aceleaşi
lucruri şi vor obţine aceleaşi
rezultate. Dacă şi după reorganizarea ANAF principalul criteriu de numire este susţinerea politică, şi nu pregătirea şi
experienţa profesională, cred
că am identificat cauza slabei
performanţe a administraţiei
fiscale.
(Voinea Negoiţă)

Monitorul Drepturilor Poliţistului

focus

Pe poliţist cine-l apără?
Cazul Traian Berbeceanu: omul care a cedat tentaţiei sau omul care s-a încăpăţânat să lupte cu marea
criminalitate şi a fost îngenunchiat de aceasta? În rândurile de mai jos citiţi mesajul dinainte de arestarea şefului BCCO Alba, cel declarat poliţistul anului în 2007.

Î

ntr-un film poliţist clasic
comisarul Stan Borowitz
(jucat de Jean Paul Belmondo) se infiltrează în
lumea interlopă, ca să afle
cine i-a ucis un coleg, dar află
şi că majoritatea poliţiştilor
sunt corupţi. În „Poliţist sau
delincvent” poliţistul bun
aruncă în aer un cazino al
mafioţilor. Traian Berbeceanu (foto) spune că a vrut să
arunce sistemul în aer, dar
sistemul l-a aruncat pe el
după gratii. Iată scrisoarea lui.
„În aceste momente cumplite, asupra mea şi a echipei
pe care o conduc se desfăşoară o acţiune mârşavă, de
mari proporţii, organizată şi
coordonată de procurori ai
DIICOT şi ofiţeri ai Serviciilor
de informaţii. Cei mai mulţi
dintre voi mă cunoaşteţi de
ani mulţi, am colaborat de
atâtea ori, am împărţit momente de glorie şi împlinire
profesională, dar am trăit împreună şi clipe de disperare
şi tristeţe. Vă cer doar să aveţi
grijă de voi şi de subordonaţii
voştri, să vă feriţi în fiecare
clipă, pentru că astăzi suntem
noi cei vânaţi, denigraţi, astăzi noi suntem cei împotriva
cărora se fabrică dosare bazate pe probe false, pe declaraţii
mincinoase… dar mâine aţi
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putea să fiţi voi în locul nostru.
Vă recomand cu toată
răspunderea să nu mai desfăşuraţi activităţi informativ
- operative, acţiuni, prinderi
în flagrant, întâlniri cu surse
de informaţii, activităţi conspirate (audieri de martori cu
identităţi protejate, activităţi
cu investigatori sau colaboratori sub acoperire) pentru
că riscaţi ca unii procurori
mârşavi, ajutaţi de lucrători
ai DIPI, la un moment dat,
să transforme totul în probe
mincinoase împotriva voastră. Imaginaţi-vă că întâlnirile
voastre cu surse de informaţii
pot fi monitorizate, fotografiate şi filmate, apoi transformate în “probe”. Gândiţi-vă
că, în acest fel, sursele vă sunt
deconspirate iar voi sunteţi
expuşi doar pentru că vreţi să
vă faceţi datoria.
Procurorii ne fură munca!
Rezultatele noastre, de fiecare dată, au fost “confiscate”
de procurori care şi le-au
atribuit fără ruşine, minţind
mereu că au făcut sute de
percheziţii, că au realizat zeci
de prinderi în flagrant, că au
prins mii de infractori, că au
descoperit tone de droguri,
etc…În realitate ştim cu toţii

că la nicio astfel de acţiune nu
a participat vreodată niciun
procuror. În schimb, în nicio
ocazie procurorii DIICOT nu
şi-au asumat eşecurile, nu
şi-au recunoscut greşelile…
în aceste situaţii poliţiştii erau
arătaţi cu degetul, în mod
perfid şi eronat.
Precizez că, în mod categoric, nu mă refer aici la toţi
procurorii DIICOT, pentru
că cea mai mare parte dintre
aceştia sunt buni profesionişti, persoane cu profil
moral deosebit… majoritatea
dintre ei sunt pur şi simplu,
buni colegi cu poliţiştii structurilor noastre. Mă refer însă
la DIICOT, ca instituţie în
ansamblul ei. …. Să nu uitaţi
nicio clipă că, prin astfel de
acţiuni abjecte, instituţiile
statului pe care l-am servit
cu loialitate pot să distrugă
aproape tot ce contează pentru noi: cariera, liniştea, sănătatea, chiar libertatea … dar
niciodată nu vor putea să ne
ia DEMNITATEA, CURAJUL
şi MÂNDRIA.”
Infractori avertizaţi de anchetatori
El vorbeşte despre interceptări telefonice, realizate de
SRI, privind procurori sau
poliţişti care ar avea legătură
cu diferiţi infractori, pe care îi
informau despre cercetările
făcute asupra lor. Berbeceanu
acuză pe unul dintre colegii
săi de la BCCO, Alin Muntean, pe şeful DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, Ioan
Mureşan şi pe un alt procuror
DIICOT, Sergiu Cean, că
ar avea legături cu oameni
de afaceri din Alba Iulia,
cercetaţi în diferite dosare
instrumentate de DIICOT sau
BCCO şi pe care i-ar fi acoperit astfel încât să nu fie cercetaţi sau să primească pedepse
mai mici.
De asemenea, el susţine
că a adunat dovezi şi despre
faptul că şeful DIICOT Alba,
Ioan Mureşan, procurorul
Cean şi colegul său, Alin
Muntean, făceau presiuni
asupra unor inculpaţi ca să
declare că ar avea legături cu
el şi astfel să fabrice dovezi
împotriva sa.”În toate aceste

activităţi ilegale este implicat,
alături de procurori DIICOT
şi infractori, serviciul SIPI
Hunedoara. De-a lungul carierei mele, în multe rânduri,
am sperat că alternanţa la
guvernare va determina în
final şi reorganizarea acestor
structuri, schimbarea metodologiilor de lucru folosite de
către aceştia.
Poliţiştii sunt vânaţi
Nu este normal ca ofiţerii
acestor structuri să vâneze poliţişti «la comandă»
politică, din ordinul unor
procurori corupţi ori pentru
susţinerea intereselor unor
cercuri economico-financiare. Nu este firesc ca ofiţerii
acestor structuri să poată
să întocmească «note» înregistrate «strict secret» sau
«secret de serviciu», prin care
să denigreze pe oricine, fără
să răspundă vreodată pentru
aceasta. Aşa cum bine ştiţi, în
astfel de «note» se scriu lucruri mizerabile, neadevărate,
neprobate în vreun fel, despre
fiecare dintre noi. Iar în baza
acestor documente, suntem
supravegheaţi, ni se ascultă

telefoanele, suntem fotografiaţi şi filmaţi la întâlniri cu
persoane care ar putea să ne
furnizeze informaţii de mare
valoare. Ulterior, toate acestea sunt transformate de procurori abili, prin ticluire de
probe, în «material probator»,
care pot să distrugă imaginea,
cariera profesională, familia
oricăruia dintre noi”, mai afirmă Berbeceanu.
Mutare refuzată
Berbeceanu a refuzat să
renunţe la postul său. „Cu
ocazia ieşirii mele la raport în
faţa conducerii Poliţiei Române, domnul inspector general
chestor de poliţie Tobă Petre
mi-a comunicat că procurorul şef Bica Alina i-a cerut să
îmi propună să accept să plec
din funcţia de şef al Brigăzii,
pe o funcţie în cadrul IGPR
sau pe o altă funcţie echivalentă. Evident că am refuzat
categoric, replicând că nu eu
sunt cel care ar trebui să plece, că nu îmi părăsesc locul
de muncă şi echipa decât,
eventual, părăsind instituţia
Poliţiei Române.”
(Sursa: Mediafax şi Facebook)

Profitul sau datoria?
Cazul este cutremurător şi face parte din viaţa reală de
poliţist în luptă cu infractorii. Prin natura serviciului,
şeful unei astfel de structuri ia cunoştinţă despre fapte
infracţionale grave săvârşite de politicieni, procurori
sau oameni de afaceri cu mare influenţă. Nu sunt decât
două opţiuni: poliţistul fie profită de funcţie pentru un
câştig personal, fie îşi face datoria până la capăt, chiar
cu riscul conştientizat şi asumat de a pierde totul. Însăşi existenţa unor asemenea alegeri trebuie să ne dea
de gândit.
Dacă poliţistul este de bună credinţă, sistemul reacţionează în mod sigur şi previzibil, are puterea financiară şi pârghiile de a-l compromite, îndepărta din funcţie sau priva de libertate. În această situaţie se pune
întrebarea: cum poate fi protejat un astfel de poliţist şi
cine trebuie să o facă? Până în acest moment, nu există
nicio reacţie oficială. Pe de altă parte, dacă poliţistul
alege să fie parte a mafiei, rezultatul este vizibil în zona
de competenţă: există corupţie, dar fără corupţi.
Un aspect foarte grăitor pentru cele relatate de
Berbeceanu: BCCO Alba Iulia este una dintre structurile cu cele mai bune rezultate în lupta împotriva
criminalității organizate. Traian Berbeceanu este şeful
acesteia din 2005. În 2007 a fost declarat poliţistul anului, a avut numai calificativul „foarte bun” şi a primit
mai multe recompense pentru activitatea sa.
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Întrebări și răspunsuri

Direcţia Rutieră răspunde întrebărilor
cititorilor noştri
Este considerată contravenţie încălcarea liniei
continue atunci când se
efectuează depăşirea unei
biciclete sau căruţe?
Potrivit dispoziţiilor art.
120 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat
prin H.G. nr. 1391/2006,
modificat şi completat, se
interzice depăşirea vehiculelor când pentru efectuarea manevrei se încalcă
marcajul continuu, simplu
sau dublu, care desparte
sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar
şi parţial, pe sensul opus,
ori se încalcă marcajul care
delimitează spaţiul de interzicere. Astfel, când pentru efectuarea manevrei de
depăşire a unei biciclete sau
căruţe se încalcă marcajul
continuu, simplu sau dublu,
care desparte sensurile de
mers, fapta conducătorului
de autovehicul constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută
în clasa a II-a de sancţiuni
şi cu aplicarea sancţiunii
contravenţionale complementare a suspendării
exercitării dreptului de a
conduce pentru o perioadă
de 30 de zile, conform art.
100 alin. (3) lit. e) din O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

Coloana oficială şi autovehiculele cu inscripţia
Poliţiei au dreptul legal de
a depăşi limitele de viteză
în localitate sau în afara
localităţii? Dacă da, în ce
condiţii?
În conformitate cu prevederile art. 223 alin. (1) din
Regulamentul de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat
prin H.G. nr. 1391/2006,
poliţia rutieră asigură însoţirea coloanelor oficiale cu
echipaje specializate potrivit competenţei.Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute
la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b),
pot încălca regimul legal
de viteză sau alte reguli de
circulaţie, cu excepţia celor
care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată,
atunci când se deplasează
în acţiuni de intervenţie sau
în misiuni care au caracter
de urgenţă (art. 61 alin. 2

din O.U.G. nr. 195/2002).
Prin urmare, conducătorii
autovehiculelor aparţinând
poliţiei pot încălca regimul
legal de viteză în localitate
sau în afara acesteia, atunci
când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în

Viteza la depăşire
Este permisă depăşirea vitezei legale şi cu cât pentru
efectuarea unei manevre de depăşire?
Conducătorul vehiculului care efectuează depăşirea
trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 118 din
Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, precum şi viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă
şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus,
precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

misiuni care au caracter de
urgenţă.
Este considerată contravenţie oprirea/parcarea
autovehiculelor de serviciu cu sau fără inscripţia
Poliţiei în locuri nepermise, de exemplu, când se
opreşte un autovehicul în
trafic, în faţa domiciliului
în care se face o percheziţie?
În considerarea prevederilor legale enunţate la
punctul 2, autovehiculul
aparţinând poliţiei poate
opri, staţiona într-un loc
nepermis fără ca fapta conducătorului să constituie
contravenţie, atunci când
acesta se află într-o acţiune
de intervenţie sau în mi-

siune care are caracter de
urgenţă. Menţionăm că, în
lipsa unei acţiuni de intervenţie sau a unei misiuni
care are caracter de urgenţă
– definită ca fiind situaţia
de criză sau de pericol potenţial major care necesită
deplasarea imediată pentru
prevenirea producerii unor
evenimente cu consecinţe
negative, pentru salvarea
de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori
pentru limitarea afectării
mediului înconjurător fapta conducătorului de
autovehicul aparţinând
poliţiei de a opri, staţiona
neregulamentar constituie
contravenţie şi se sancţionează potrivit prezentei
ordonanţe de urgenţă.

Normă la amenzi?
Tot mai mulţi poliţişti de la
rutieră ne aduc la cunoştinţă că li se cere un anumit număr de constatări
cu abateri în trafic. Există
o sumă concretă care se
aşteaptă a fi atrasă la buget
lunar/trimestrial/anual
din amenzi rutiere pentru
consolidarea bugetului
la capitolul veniturile din
amenzi?
În conformitate cu prevederile art. 2 din O.U.G. nr.
195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, rep.,
îndrumarea, supraveghe-
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rea şi controlul respectării
normelor de circulaţie pe
drumurile publice se fac
de către poliţia rutieră din
cadrul I.G.P.R., care are obligaţia să ia măsurile legale
în cazul în care constată
încălcări ale acestora.Prin
urmare, poliţistul rutier
constată contravenţii şi aplică sancţiuni conducătorilor
de autovehicule care încalcă
normele rutiere în baza prevederilor legale de mai sus
şi a atribuţiilor stabilite prin
fişa postului. Amenzile privind circulaţia pe drumurile

publice se achită în condiţiile legii şi se fac venit integral
la bugetele locale, conform
prevederilor art. 109 alin. (8)
din actul normativ mai sus
menţionat, iar colectarea
sumelor provenite din acestea se fac de către organele
de specialitate ale unităţilor
administrativ-teritoriale în a
căror rază teritorială domiciliază contravenientul sau
după caz, îşi are domiciliul
fiscal contravenientul persoană juridică(art. 39 alin. 2
lit. a din O.G. nr. 2/2001 modificată şi completată).

Monitorul Drepturilor Poliţistului

revista presei

Poliţia Presei
Discriminarea privind sporul anticorupţie şi banii de echipament neplătiţi sau plătiţi
parţial au fost temele principale preluate de mass-media, din activitatea Pro Lex.
Timpolis
Spor anticorupţie pentru
poliţiştii de la “Crimă
Organizată”. Timişul este
printre puţinele judeţe
unde se acordă acest spor.
Acordarea personalizată
de sporuri diferitelor categorii de angajaţi publici reprezintă o sursă de nemulţumire şi în Poliţie. Astfel,
poliţiştii de la Birourile de
Combatere a Criminalității
Organizate nu primesc sporul anticorupţie de 30% pe
care îl primesc colegii lor
de la D.G.A. şi D.N.A., deşi,
spun mai multe sindicate
din Poliţie, munca are acelaşi specific, iar dosarele
instrumentate de poliţiştii
din structurile de combatere a crimei organizate
sunt, de multe ori, mult mai
dificile şi mai importante
decât cele de la D.G.A. De
aceea, Sindicatul Poliţiştilor
și Vameşilor “Pro Lex” s-a
oferit să iniţieze acţiuni în
instanţă pentru membrii de
la Birourile de Combatere
a Criminalității Organizate
care nu primesc sporul anticorupţie.
(...) Liderii de sindicat
consideră că este normal
ca mai multe categorii de
poliţişti să primească acest
spor considerabil, nu doar
judecătorii şi poliţiştii

www.prolex.ro

detaşaţi la structurile anticorupţie. De altfel, o parte
din aceste procese au fost
iniţiate şi judecate în primă
instanţă în judecătorii şi
tribunale din mai multe judeţe, iar dacă unele procese
au fost pierdute, în altele li
s-a dat câştig de cauză poliţiştilor care au acţionat în
instanţă Ministerul Aface
rilor Interne.
Vasile Lincu, liderul Sindicatului “Pro Lex”, spune că
nu este normal ca în unele
judeţe să se acorde acest
spor, iar în altele, nu: “În
Timiş, de exemplu, poliţiştii
de la Biroul de Combatere
a Criminalității Organizate
primesc acest spor, şi e normal să se întâmple la fel la
toate structurile de acest fel
din toată ţara”. Liderul “Pro
Lex” precizează că, în acest
caz, trebuie aplicate directivele europene din domeniul
muncii, care prevăd că pentru condiţii asemănătoare
de muncă trebuie acordate
aceleaşi drepturi. “Dacă
se face comparaţie între
atribuţii, se poate constata
că ele sunt cam aceleaşi. În
plus, la D.G.A., de regulă,
se instrumentează dosare
privind fapte mici de corupţie – un poliţist care a luat
mită câteva sute de lei şi aşa
mai departe. În timp ce, la

structurile de combatere a
criminalității organizate se
instrumentează doar faptele
mari de corupţie, aceşti poliţişti fiind cei care lucrează
cu procurorii D.I.I.C.O.T. pe
nişte dosare foarte grele. Nu
este corect să nu primească
acest spor”, mai afirmă Vasile Lincu.
Timpolis
Banii pe echipament – plătiţi parţial în decembrie
2013. Un fel de “primă de
Crăciun”.
După ce Ministerul Afacerilor Interne a fost acuzat
de mai multe sindicate ale
poliţiştilor că a amânat nejustificat alocarea banilor
pentru echipament în acest
an, deşi există fonduri, iar
structuri precum S.R.I. sau
S.P.P. au primit aceşti bani,
în urma discuţiilor avute
cu directorul general al Direcţiei Generale Financiare
din MAI, sumele alocate
ministerului prin rectificarea bugetară vor fi folosite
pentru întregirea fondului
de salariu, pentru drepturile
salariale ale promoţiei 2013
şi pentru plata parţială a
normei de echipament. Potrivit anunţului făcut de către M.A.I., o parte din suma
restantă pentru norma de
echipament va fi plătită po-

liţiştilor înainte de sărbătorile de iarnă, sub forma unei
sume fixe. Potrivit Ministerului Finanţelor, diferenţa la
norma de echipament va fi
alocată M.A .I. la rectificarea
din luna decembrie.
„Oricum eu sunt mulţumit pentru că avem, pe lângă ceea ce s-a anunţat oficial, prin buget 75 de milioane
pentru uniforme, iar până
la finele anului, când vom
analiza din nou bugetele,
vom mai da 75 de milioane,
astfel încât să ne închidem
pe uniforme la jumătate
pe anul 2013”, a declarat
ministrul Radu Stroe, după
anunţul legat de acordarea
parţială a banilor pentru
uniforme. (...) Anul acesta,
însă, poliţiştii nu au primit
decât sub 10% din norma de
echipament, adică 200 de lei
în loc de 2.500 de lei. Banii
pentru echipament sunt
alocaţi pentru uniforme noi
şi încălţăminte, iar anul trecut poliţiştii care au dorit să
îşi înnoiască ţinuta au fost
nevoiţi să scoată bani din
propriile buzunare. Situaţia
restanţelor s-a lămurit abia
în luna martie, când poliţiştii au intrat în posesia banilor pentru echipamentul de
anul trecut.
Între timp, banii pentru echipament, pentru

acest an, nu s-au mai găsit.
Venind în întâmpinarea
M.A.I., Sindicatul Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro Lex”
trimitea la începutul lunii
august o adresă oficială ministerului, în care, la solicitarea membrilor de sindicat,
ruga să se analizeze posibilitatea achitării drepturilor
reprezentând norma pe
echipament pe anul 2013,
din fondurile salariale alocate pe acest an, urmând ca
la rectificarea bugetară să se
reîntregească suma necesară achitării drepturilor salariale până la sfârşitul anului,
precizând că aceeaşi soluţie
a fost adoptată şi anul trecut pentru plata restanţei
la norma de echipament.
M.A.I. nu a dat, însă, curs
acestei propuneri. Într-o
scrisoare deschisă trimisă
ministrului Radu Stroe,
preşedintele Sindicatului
Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro
Lex”, Vasile Lincu, preciza:
“Aţi mers pe practica prede
cesorilor de a amâna plata
normei de echipament,
deşi S.R.I., S.P.P. şi Armata
îşi onorează obligaţiile faţă
de angajaţi. Mai mult, aveţi
fonduri la dispoziţie, iar soluţia propusă de «Pro Lex»
şi aplicată anul trecut este
valabilă şi în prezent, trebuia să existe doar voinţă.”

9

magazin

Forţa sugestiei: placebo vs. nocebo
Mintea subconştientă este
cea care ne controlează organismul şi întreaga viaţă.
Prin forţa sugestiei ni se
întâmplă lucruri plăcute sau
extrem de neplăcute. Multă
lume a auzit de efectul placebo. Ţi se administrează un
medicament, despre care ţi
se spune că este foarte eficient – de pildă un pansament
gastric. Din 100 de voluntari
testaţi cam jumătate constată că au scăpat de durerea de
stomac. Numai că aşa-zisul
„medicament” este o simplă bobiţă de zahăr, cu un
înveliş albastru. Ce anume
i-a vindecat pe cei 50 de
voluntari? Forţa sugestiei.
Li s-a spus că se vor face
bine, au fost convinşi că se
vor vindeca şi s-au vindecat.
Subconştientul lor, convins
de eficienţa medicamentului, a dat organismului
comenzile necesare pentru
a se face bine. Tot ceea ce
mintea noastră crede, poate
realiza! Mult mai puţini au

Rezultatul este că ne merge
prost, fără să ştim de ce.
Suntem deprimaţi, ne pierdem încrederea într-o viaţă
mai bună, aşteptăm să ni se
întâmple ce e mai rău. De
obicei, la ce te aştepţi, aşa se
întâmplă. Apoi dăm vina pe
destin, pe guvern, pe socri,
pe colegi, fără să observăm
că, de fapt răul l-am provocat inconştient, noi înşine.

auzit de efectul nocebo. Ţi
se administrează o pastilă
despre care eşti avertizat
că îţi va face rău – de pildă
crampe stomacale. Procentul celor ce se plâng de
dureri la stomac este de
90%, deşi au primit aceeaşi
pastilă inofensivă, cu zahăr.
Se constată că forţa sugestiei
negative este mult mai mare
decât a sugestiei pozitive
(90% față de 50%). Concluzia
e verificată prin mai multe

experimente şi rezultatele
rămân cam la acelaşi nivel. E
ceva ce trebuie să ne dea de
gândit. Suntem expuşi zilnic
unei avalanşe de mesaje
negative, mai ales prin massmedia: catastrofe naturale
sau provocate de om, crime,
violuri, preţuri care cresc,
bârfele colegilor. Aceste
mesaje au o puternică valoare emoţională şi lucrează,
fără să ne dăm seama, asupra subconştientului nostru.

Stop mesajelor negative !
De astăzi, evitaţi să mai
urmăriţi jurnalele cu ştiri
negative. Schimbaţi postul,
vizionaţi emisiunile educative, pe cele care vă refac optimismul - comedii, muzică,
divertisment. Evitaţi persoanele „negative”, care se vaită
permanent, critică şi condamnă. Dacă ei sunt colegii
sau şeful dumneavoastră,
gândiţi-vă foarte serios la alt
loc de muncă. Altfel, riscaţi
să vă condamnaţi la o viaţă
de eşec şi frustrare şi poate,
să vă îmbolnăviţi cu adevă-

rat. Asociaţi-vă cu persoane
„pozitive”, optimiste, staţi cât
mai mult în preajma unor
oameni de succes. Învăţaţi
de la ei, gândiţi şi acţionaţi
ca ei. Folosiţi permanent
forţa sugestiei pozitive, citind cărţi motivaţionale sau
biografii ale oamenilor de
succes, ascultând casete şi
CD-uri motivaţionale, participând la cursuri şi seminarii despre succes, urmărind
emisiuni radio şi TV despre
oameni de succes. Folosiţi
la maximum forţa sugestiei
pozitive şi reduceţi la minim
forţa sugestiei negative.
Vă sugerăm un exerciţiu
zilnic. Timp de două săptămâni nu vă mai plângeţi de
nimic, nu urmăriţi jurnalele
de ştiri, nu ascultaţi văicărelile celor din preajmă, cereţile să schimbe subiectul. Veţi
observa că perspectiva asupra vieţii vi se va schimba.
(selecţie Florin Zanea
după Silviu Popa - Doctor în
ştiinţe).

Scrisul de mână şi caracterul
Analiza scrisului de mâna te poate ajuta să-ţi
dai seama de trăsăturile neplăcute de personalitate ale persoanelor din viaţa ta:

vorbe celebre

Toţi brazii de Crăciun
sunt perfecţi!
“Cum să alegi bradul perfect pentru Crăciun? Toţi brazii de Crăciun sunt perfecţi!”.
Expresia îi aparţine scriitorului britanic
Charles Dickens, autorul operei „Un colind
de Crăciun”, care a schimbat mentalitatea
compatrioţilor săi faţă de această sărbătoare. Cea mai frumoasă apreciere a meritelor
scriitorului a făcut-o publicaţia „Sunday Telegraph”, care spunea că autorul acestei povestiri este “omul care a inventat Crăciunul”.

10

Minciuna (1). Scrisul este marcat prin buclele
de ambele părţi ale literelor „a“ şi „o“. Cu cât buclele sunt mai mari, cu atât creşte şi riscul de a
te confrunta cu o persoană lipsită de onestitate.
Dacă există două bucle mici în interiorul literei
„o“, atunci persoana respectivă minte ocazional,
în privinţa unor detalii mai mult sau mai puţin
importante. Cel mai rău scenariu este dacă litera „o“, care este una de comunicare, arată ca
în imaginea alăturată. Asta înseamnă că te vei
confrunta cu un mincinos patologic. Acesta va
inventa poveşti şi, probabil că, nici el nu va şti
care este realitatea.
Stima de sine scăzută (2). Dacă liniuţa literei
„t“ este poziţionată foarte jos, atunci în mod
cert persoana are o stimă de sine scăzută. Ea se
va teme de eşec, de schimbare şi va evita să-şi
asume vreun risc. Persoanele cu o stimă de sine
scăzută vor căuta întotdeauna să se răzbune.
Dubla personalitate (3). Literele înclinate în
ambele direcţii, atât la stânga, cât şi la dreapta,
în aceeaşi propoziţie, denotă un om care întâmpină dificultăţi în luarea deciziilor.
Paranoia – sau sensibilitate excesivă la critică (4). Această trăsătură poate fi observată prin
faptul că literele „d“ şi „t“ sunt scrise cu bucle.
Cu cât buclele sunt mai mari, cu atât teama de
dezaprobare este mai mare. În cazul literei „d“,
bucla are legătură cu propria persoană, iar pentru „t“ denotă sensibilitatea manifestată la idei
şi filosofii.
Buclele cu mărime disproporţională denotă un
comportament sarcastic şi agresiv. O spaţiere
largă între cuvinte presupune o tendinţă către
izolare. Cei care-şi încep frazele cu un „Eu”
mare sunt plini de sine. Litera „o” foarte îngustă

1

2

3

4
indică un om care nu e dispus să tolereze alte
păreri.
Semnătura. Înclinată în jos sugerează că priveşti înapoi tot timpul şi că trăieşti în trecut.
Dacă începi mereu semnătura cu o linie apăsată în sus şi o termini cu o linie apăsată în sus
înseamnă că şansele tale vor avea mereu o tendinţă ascendentă. Dacă îţi închei semnătura cu
o linie descendentă ai puţine şanse de a avansa
sau şansele sunt mici în a avea afaceri super profitabile.
(Cerceteaza.com)
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evenimente

Campionatul de judo al MAI
Peste 80 de sportivi din poliţie, jandarmerie şi inspectoratul general pentru situaţii
de urgenţă s-au luptat, la
Râmnicu-Vâlcea, în perioada
8-11 noiembrie a.c., în finala

campionatului de judo al
MAI. Doru Marian, unul dintre „greii” Pro Lex a ocupat
locul 2, la categoria +100kg.
Acesta a confirmat forma
bună în care se află în ultima

perioadă. Doru Marian a
obţinut locul V la Campionatul European de Judo al
sportivilor în vârstă de peste
30 ani, care s-a desfăşurat la
Paris, în iunie 2013.

Poliţiştii au bătut mingea
la Hunedoara
Cupa Pro Lex la fotbal a devenit o tradiţie. Anul acesta
competiţia a reunit aproximativ 100 de persoane, din
judeţul Hunedoara. De data aceasta, Cupa a avut loc în
luna octombrie, pe stadionul Victoria Călan. Prin faptul că au practicat sport în aer liber câştigători au fost
toţi participanţii. Însă locul I a fost obţinut de echipa
Poliţiei Călan, după o victorie cu scorul de 2-1 împotriva Poliţiei Hunedoara. În finala mică, Poliţia Petroşani
s-a impus cu scorul de 3-2 în faţa echipei Poliţiei Deva.

Navomodelistul de aur
Daniel Gîrleanu, membru Pro Lex de la Garda
de Coastă – Grup Nave Mangalia, a obţinut
medalia de aur la Salonul Internaţional de
machete statice. El a înregistrat această nouă
recunoaştere a talentului său la categoria H 27
– nave cu vele. Daniel Gîrleanu este unul dintre
puţinii profesori de navo-aeromodele care mai
există în România. El a preluat în 1984 cercul de
modelism de la Casa Pionierilor din Mangalia
şi l-a condus până în 1993, când şi-a urmat o
altă pasiune, haina militară. La competiţia
desfăşurată în Ungaria, la care Daniel a luat
aurul, au expus 54 de ţări, la 27 de categorii.

Acţiunea „Năvodul”
La Hunedoara s-a desfăşurat
a V-a ediţie a Cupei Pro Lex
la pescuit sportiv (foto). La
distracţia de la balta “Ben”
(localitatea Strei, în apropiere de
Călan) au participat circa 80 de
persoane, însă la concurs s-au
înscris doar 31. Deşi a fost cald
şi poliţiştii aveau echipament
regulamentar, peştele a fost
mai mult absent. Locul I i-a
revenit lui Valentin Furcă (7,4
kg), urmat de Sorin Despa şi de
Iustin Vişoiu. Din fericire, pentru
masa festivă, liderul Pro Lex,
Ilie Neagu nu s-a bazat pe ce au
prins concurenţii.

www.prolex.ro

Şi filiala Pro Lex Teleorman a
organizat, la „Balta lui Nae” din
Troianul, concursul de pescuit
sportiv ajuns la ediţia a II-a.
Locul I „l-a prins” echipa formată
din Claudiu Boldea şi Florea
Enache, de la Poliţia Zimnicea.
Pe locul al II-lea s-au plasat
Adrian Iorga şi Dorin Vişinică,
de la Secţia IV Poliţie Rurală
Roşiorii de Vede. Podiumul se
încheie cu Claudiu Manache
şi Ionel Ciubăr, de la Poliţia
Roşiorii de Vede. Gheorghe Alexe
şi George Turnagiu, de la Poliţia
Videle, s-au ales cu o menţiune.
(Costică Filimon)
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avantaje

Oferte pentru vacanţă şi concediu

1

2

1. Pensiunea Căprioara 2*
Ţara: România
Localitate: Azuga
Perioada: 01.06. - 15.12.2013
60 lei/zi/cam/2 pers. cu mic dejun
inclus.
2. Vila Select 3*
Ţara: România
Localitate: Predeal

3

Perioada: 23.09. - 30.11.2013
I. cazare cu mic dejun: 45 Lei/
pers/zi (fişă cont MD – 17,5 lei/
pers/zi) – minim 2 nopţi
II. cazare cu masă: 62 lei/pers/
zi (fişă cont pentru masă – 41 lei/
pers/zi) – minim 6 nopţi
3. Pensiunea Daniela 3*
Ţara: România

4

Localitate: Orăştioara de Jos
Perioada: 01.06. - 10.12.2013
80 – 100 lei/ cazare/zi/cam/2 pers.
4. Pensiunea Maridor 3*
Ţara: România
Localitate: Mânăstirea Humorului
Perioada: 01.06. - 10.12.2013
Tarife cazare cu mic dejun inclus

5

pachet 3 nopti/4 zile - 1 cam./
2 paturi – 273 lei/2 pers.
5. Pensiunea Ermitage 3*
Ţara: România
Localitate: Buşteni
Perioada: 01.06. - 01.12.2013
Tarife cazare cu demipensiune
pachet 3 nopți/4 zile – 1 cam./
2 paturi – 360 lei/2 pers.

CONCURS

Ofertă de telefonie

Noi întrebăm, tu câştigi

Membrii de sindicat care doresc să devină utilizatori ai telefoniei
mobile Pro Lex-Cosmote, au la dispoziție următoarele oferte:
Planul tarifar 1:
- abonament lunar / SIM 4 EUR, cu următoarele beneficii:
- 70 minute naţionale incluse lunar
- 700 minute în reţeaua Cosmote incluse lunar
- 750 sms-uri în reţeaua Cosmote incluse lunar
Discount telefon 45 EUR fără TVA (doar în perioada 08.12.2013 – 07.01.2014)
Planul tarifar 2:
- abonament lunar / SIM 4 EUR, cu următoarele beneficii:
- 80 minute naţionale incluse lunar
- 800 minute în reţeaua Cosmote incluse lunar
- 800 sms-uri în reţeaua Cosmote incluse lunar
Discount telefon 30 EUR fără TVA
Planul tarifar 3:
- abonament lunar / SIM 6,3 EUR, cu următoarele beneficii:
- 150 min naţionale şi internaţionale Zona 1
- 1000 min Cosmote incluse lunar
- 1000 min Romtelecom incluse lunar
- 1000 sms Cosmote incluse lunar
- 20 sms naţionale incluse lunar
- 100 MB internet incluşi lunar
Discount telefon 50 EUR fără TVA (doar în perioada 08.12.2013 – 07.01.2014)
Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin TVA.
Contravaloarea telefonului se va achita integral sau în 3 rate.
Extra opţiunile de internet mobil peste abonamentul de voce:

Citeşte cu atenţie acest
număr al Monitorului
Drepturilor Poliţistului,
iar dacă eşti membru „Pro
Lex” şi răspunzi corect la
întrebări, poţi câştiga un
sejur de 3 nopţi/ 4 zile, cu
masă inclusă, pentru două
persoane, în luna februarie
la Pensiunea Ermitage din
Buşteni.
Răspunsurile se vor trimite până în data de 25 ianuarie 2014 la monitorul@
prolex.ro sau prin poştă la
biroul sindicatului situat în
Bucureşti, str. Mendeleev,
nr. 36-38, etaj 8, camera 86,
sector 1.
Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi şi va
fi contactat telefonic.
Întrebări:
1. Care este condiţia şi
temeiul de drept pentru ca
instituţia să nu mai plătească cheltuieli de judecată?
2. Cum se numeşte judecătorul care a dat soluţii
contradictorii în procese
având acelaşi obiect?
3. Care este modalitatea
de calcul a pensiilor, în cazul în care au avut loc mo-

dificări la salariu în ultimii
5 ani de activitate, conform
proiectului legii pensiilor
militarilor?
Mihai Topârceanu, poliţist
în cadrul Poliţiei Capitalei, câştigătorul concursului din numărul trecut:
„Sunt un mai vechi
membru de sindicat şi am
rămas fidel acestuia pentru
că s-a menţinut şi chiar şi-a
consolidat poziţia de lider
în mişcarea sindicală, dând
dovadă de profesionalism
şi implicare în rezolvarea
problemelor membrilor săi.
Este singurul sindicat
care îşi susţine membrii şi îi
sprijină în orice problemă,
iar prin intermediul liderilor păstrează un echilibru
în tot ceea ce întreprinde,
îmbinând dialogul cu fermitatea.
Referitor la concurs, pot
afirma că aceasta iniţiativa
merită lăudată, deoarece
ne motivează pe toţi şi ne
face să studiem cu atenţie
toate articolele publicate.
Mulţumesc şi îi salut cu
mult drag pe toţi colegii din
cadrul sindicatului.”

Redacție
Extra opțiune Conect Mobile

Trafic recomandat

Abonament lunar

Trafic suplimentar

Connect Mobile S+

400 MB

1,75 euro

0,05 euro / MB

Connect Mobile M+

700 MB

2,50 euro

0,05 euro / MB

Connect Mobile L+

2,5 GB

4,50 euro

0,05 euro / MB

4 GB

5,70 euro

0,05 euro / MB

Connect Mobile XL+

Pentru mai multe detalii accesaţi http://prolex.ro/politie/telefonie/
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