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drepturilor polițistului

Maşini noi da, Statut ba!

M

aşini noi pentru
poliţişti, iată
o realizare a
ministrului Gabriel Oprea.
El a făcut mai multe decât

predecesorii săi, dar interpretările specialiştilor
din echipa sa au întârziat
aplicarea unor drepturi
sau chiar au dus la nea-

cordarea lor efectivă. Iar
dacă maşinile noi merg la
cheie, Statutul poliţistului
rămâne tot „gripat”.
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Localii au normă de hrană

De anul viitor poliţiştii locali vor avea norma de hrană la fel ca lucrătorii IGPR. Norma
de 720 de lei/om, lunar, în funcţie de zilele lucrate, se va da prin hotărâri ale consiliului local, în limita bugetului. Pro Lex a lămurit Guvernul şi a reuşit să elimine discriminarea dintre poliţişti.
Pag 8-9

Pro Lex
propune

Autoritate
slăbită

Protecţia
avertizorului

Iar ministerul răspunde
propunerilor şi demersurilor sindicatului ProLex pentru eficientizarea activităţii, protecţia
şi întărirea autorităţii
poliţistului.
Pag 4

Un studiu al Centrului
de Psihosociologie
MAI arată că autoritatea şi credibilitatea
ministerului şi a poliţiştilor a ajuns la un
nivel critic.
Pag 5

Legea ocroteşte persoanele care sesizează
ilegalităţile, neregulile sau încălcările
procedurilor comise
la muncă, în sectorul
public.
Pag 10

Cu fanfară şi fără panglici
Fierbinţeala electorală
prin care a trecut naţia în
aceste zile a încins un pic
şi alămurile fanfarei MAI,
care a cântat deunăzi în faţa
ministerului. Este vorba
de un ceremonial amplu în
care câteva zeci de maşini
şi câteva sute de cadre în
uniformă, aliniate perfect,
au marcat... intrarea pe
inventarul instituţiei a unor
automobile noi.
S-a dat onorul primministrului, s-au ţinut
alocuţiuni, dar nu s-au tăiat
panglici, ci s-au înmânat
cheile de contact ale
maşinilor celor ce aveau
să le folosească. Cam 100
de „Dustere” au intrat
astfel în serviciul Poliţiei şi
Jandarmeriei.
Din alocuţiunea şi
ministrului de interne
Gabriel Oprea am reţinut:

„De aceea, voi avea în
continuare ca obiectiv
asigurarea drepturilor şi
a condiţiilor de muncă
pentru angajaţii MAI,
întrucât aceşti oameni sunt
responsabili de siguranţă
şi securitatea cetăţenilor
României şi trebuie să
aibă mereu la dispoziţie
resursele şi mijloacele
necesare pentru a-şi face
datoria.”
Apreciem angajamentul
vicepremierului, dar
nu ne putem abţine să
nu remarcăm că, deşi
dialogurile noastre cu
dumnealui s-au bucurat
de atenţie, iar unele
solicitări au fost rezolvate
în interesul poliţiştilor, mai
sunt piedici birocratice şi
funcţionale ce împiedică
aplicarea lor.
(Florin Zago)
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albumul cu amintiri

Fără control
de securitate la
vameși
Vameşii din aeroporturi se supun
controlului de securitate la fel ca
şi ceilalţi călători. Specificului activităţii îi obligă pe mulţi vameși
să treacă prin filtre chiar de mai
multe ori în aceeaşi zi, ceea ce
le îngreunează munca. Situația
este anormală, având în vedere că
vameșii îndeplinesc condiţiile de
exceptare de la aceste formalităţi,
conform prevederilor europene
– pct. 1.3 din Anexa la Regulamentul 185/2010 al Comisiei UE,
din 4 martie 2010. Pro Lex a sesizat anomalia către Ministerul
Transporturilor. După completarea declaraţiilor-angajament
reactualizate, conform Deciziei
Directorului General al Autorităţii
Aeronautice Civile Române nr.
D209/07.04.2014 şi efectuarea activităţilor de evaluare a riscurilor,
s-au emis decizii de exceptare de
la controlul de securitate pentru
personalul vamal.
(Voinea Negoiţă)

Pentru poliția locală
Încă de la constituire, Pro Lex s-a
preocupat de situaţia poliţiştilor
comunitari/locali. Am solicitat
adoptarea Legii poliţiei locale şi
drepturi similare angajaților din
Poliţia Română. Ca membri ai
sindicatului nostru, indiferent
de categorie, am fost împreună,

atât la acţiuni de socializare,
cât şi la proteste de stradă. În
prezent, s-a revenit la salarizarea
de dinaintea reducerilor cu 25%.
Avem o lege a poliţiei locale şi
dreptul la norma de hrană. La
aceste rezultate a contribuit şi
participarea noastră la atâtea

mitinguri de protest, în 20082010, în Bucureşti şi în alte oraşe.
Cei peste 12.000 de poliţişti
locali trebuie să înţeleagă că
numai uniţi reprezintă o forţă,
iar locul lor este în sindicate
naţionale, alături de ceilalţi
poliţişti.
(Pro Lex)

Provizorat prelungit
Ce aduce nou OMAI 163/12.11.2014 de modificare a OMAI 298/2011 privind
procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor
de serviciu ale poliţiştilor.

Acțiuni
pentru vamă
• anularea deciziilor de eliberare
din funcţie a M.V. din DGRFP
Bucureşti, G.M.S. şi N.A. din
DGRFP Braşov, respectiv
DGRFP Ploieşti;
• obligarea M.D., în calitate de
pârâtă pentru a plăti despăgubiri unui agent economic.

Succese
în procese
Pro Lex a introdus acţiuni în instanţă, în numele membrilor care
ne-au împuternicit, pentru acordarea timpului liber compensator
sau sporul aferent muncii prestate
în zilele de repaus săptămânal.
Primul proces a fost câştigat pentru poliţiştii locali din Târgovişte.
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• S-a facilitat prelungirea perioadei de
provizorat a funcţiilor de conducere
vacante. În forma iniţială împuternicirea se putea face pe o perioadă de
maximum 6 luni şi niciun poliţist nu
putea fi împuternicit pe acelaşi post
peste acest termen, decât în situaţii extraordinare şi numai cu aprobarea ministrului. Acum, prin OMAI 163/2014,
un poliţist poate fi împuternicit într-o
funcţie până la cel mult 12 luni, cu
aprobarea motivată a şefului ierarhic.
• La solicitarea sindicatelor s-a introdus un articol nou care permite mutarea poliţiştilor în unităţi în care au interes personal (domiciliu, familie, etc.).
Astfel, ei își pot reduce cheltuielile cu
chiriile. Prin noul articol poliţistul X
se mută de la IPJ Alba la IPJ Braşov, iar
polițistul Y se mută de la IPJ Braşov la
IPJ Alba, ambii fiind de acord cu mutarea. Pro Lex îşi ajută membrii prin
întocmirea situaţiei celor care doresc
să se mute. Grație acestei baze de date
se pot realiza chiar şi permutări între 3
sau mai mulţi poliţişti, în acelaşi timp.
De exemplu, X se mută de la IPJ Alba la
IPJ Braşov, Y se mută de la IPJ Braşov
la IPJ Constanţa, iar Z se mută de la IPJ
Constanţa la IPJ Alba.

Monitorul Drepturilor Poliţistului

Cea mai înaltă distincție
pentru salvarea a două femei
Agentul principal Vlad Alexandru și-a riscat viața în timpul liber
și a primit Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne.

L

a 30 octombrie a.c., agentul principal Vlad Alexandru de la Poliţia Rurală
Rociu- Argeş a salvat două
femei de 56 și, respectiv 78 de
ani. El le-a scos din flăcări chiar
înainte ca acoperişul casei să se
prăbuşească peste ele. Polițistul
și-a riscat viața în timpul său liber.
Pentru fapta sa Vlad Alexandru
a primit Placheta de Onoare, cea
mai înaltă distincție a Ministerului Afacerilor Interne.
„De astfel de oameni are nevoie
ministerul, care își fac datoria față
de țară și față de români!
Ca vicepremier al Guvernului
României și ministru al afacerilor

interne am datoria să-i încurajez și să-i promovez pe astfel de
oameni. Prin astfel de acte de
eroism, prin astfel de atitudine,
prin modul în care vă faceți datoria, îmi faceți munca mai uşoară,
câştigând respectul cetățenilor în
slujba cărora cu toții ne aflăm”, a
afirmat ministrul Gabriel Oprea
la ceremonia de înmânare a Plachetei.
„Vă asigur că, ce am făcut în
acea seară, voi face de fiecare dată
când va fi nevoie și sunt convins
că orice polițist, din orice parte a
țării, ar fi făcut la fel. Sunt foarte
emoționat, dar și bucuros. Sunt
polițist de 5 ani, iar faptul că sunt

unul dintre cei mai tineri polițiști
care primesc cea mai importantă
distincție a Ministerului Afacerilor
Interne este un motiv în plus de
mândrie pentru mine, și vă asigur
că îmi voi face în continuare datoria, cu onoare”, a spus agentul
principal devenit erou.

Angajări în premieră la mai
La doi ani după ce soții le-au murit
în misiune Florina Meteș (stânga)
și Cristina Bud au devenit și ele
polițiste. Angajarea tinerelor văduve
de polițiști, conform pregătirii lor,
este o premieră în MAI. Ministrul
Oprea a emis un ordin prin care
Cristina Bud lucrează ca subinspector la Serviciul Economic, iar
Florina Meteș la Compartimentul
de Relații Publice al IPJ Maramureș.
Sublocotenenții (r) SebastianIoan Bud și Vasile Meteș au murit
pe 29 iunie 2012, în localitatea Buciumi. Autospeciala în care se aflau
s-a lovit frontal cu un TIR încărcat
cu marfă. Polițiștii se întorceau de la
Brașov, unde însoțiseră un inculpat
la DNA. Fiecare dintre ei avea câte
un copil.

Sprijin logistic
Pentru buna desfăşurare a activităţilor
profesionale şi sportive ale poliţiştilor,
Pro Lex a continuat acţiunile de
sprijinire logistică.
IPJ Teleorman, Zimnicea – 6 calculatoare
şi o imprimantă multifuncţională;
IPJ Ialomiţa – un calculator şi o imprimantă multifuncţională;
IPJ Ilfov – două
imprimante;
DGPMB Secţia 9 –
geam termopan;
Garda de Coastă, PTF
Ostrov – fişet com-
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partimentat pentru 25
persoane;
IPJ Alba – echipament
sportiv;
IPJ Harghita – echipament sportiv;
ITPF Fălciu – amenajare două adăposturi
şi sobe;
DGPMB Secţia 16 –
materiale de construcţie pentru renovare
grupuri sanitare.

Mutarea şi
numirea în
post ajung în
instanţă
Direcția Rutieră din IGPR a
organizat concursuri pentru
ocuparea mai multor posturi
la Biroul de Poliție „Autostrada
Deva - Râmnicu Vâlcea”.
Anunţul preciza că departajarea
solicitanților se va face prin
interviu, iar pentru participare nu
este necesară aprobarea șefului
unității. Ca urmare mai mulţi
poliţişti din IPJ Alba au participat
la selecţie şi au fost declaraţi
admişi, potrivit OMAI 665/2008.
Cu toate acestea, IGPR nu a emis
dispoziţii de numire pentru toţi
cei declaraţi admişi. Instituția a
apreciat că în speţă sunt incidente
prevederile OMAI 298/2011,
referitoare la modificarea
raporturilor de serviciu. Pentru
polițiștii D.V.M. şi Ş.M. inspectorul
şef a refuzat acordarea avizului.

Neconstituționalitate
și nelegalitate
Nimeni din afara sistemului
nu ar înţelege de ce se pune
problema mutării când e vorba
despre un concurs pentru
ocuparea unei funcţii, de ce
refuzul nu este motivat şi de ce
nu s-a aplicat acelaşi tratament
tuturor poliţiştilor aflaţi în aceeaşi
situaţie. Cum toate acestea se
rezolvă doar în sala de judecată,
de obicei fără să răspundă cel ce
a creat problema şi prejudiciul,
am formulat acţiune în instanță.
Pro Lex a solicitat, printre altele,
constatarea neconstituţionalităţii
art. 78 alin. (1) din Legea
360/2002: „Procedura şi cazurile
de modificare şi/sau suspendare
a raporturilor de serviciu ale
poliţistului se stabilesc prin ordin
al ministrului administraţiei şi
internelor.”
Sindicatul mai cere și
constatarea nelegalităţii OMAI
298/2011 privind procedura
şi cazurile de modificare şi/
sau suspendare a raporturilor
de serviciu ale poliţiştilor.
Practic, procesul ar trebui
să fie o formalitate. Curtea
Constituţională a declarat ca
neconstituţionale și alte articole
din Statutul poliţistului (Decizia
392/02.07.2014) întrucât acestea
nu reglementau concret, ci
delegau hotărârea către ministrul
de resort. Așa se ajungea la
situaţia ca un aspect esenţial
ce vizează executarea şi/sau
încetarea raporturilor de serviciu
să fie reglementat printr-un act
administrativ.
(Vasile Lincu)
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drepturi profesionale

Pro Lex propune, MAI dispune

Ministerul răspunde propunerilor și demersurilor ProLex pentru eficientizarea activităţii,
protecţia şi întărirea autorităţii poliţistului. Iată câteva extrase.

În domeniul reglementării legislative (care vizează parţial şi protecţia şi
întărirea autorităţii poliţistului):
Modificarea Legii
360/2002 privind Statutul
poliţistului, în integralitatea sa, astfel cum s-a
convenit cu sindicatele reprezentative şi nu doar cu
privire la articolele care reglementează răspunderea
disciplinară a poliţiştilor.
Răspuns MAI: Angajarea
instituţiei în elaborarea,
supunerea spre dezbatere
publică şi instituţională
şi, ulterior, în definitivarea unui proiect atât de
amplu şi complex, cum
este Statutul Poliţistului, într-un termen scurt
precum cel care decurge
din obligaţia prevăzută la
art. 31 alin. (3) din Legea
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale,

creează riscul, fie al depăşirii acestui termen şi
menţinerii stării de incertitudine legislativă, fie al

Protecția
poliţiştilor
Pro Lex propune programe
periodice de decompresie a
stresului; elaborarea unui
ghid pentru gestionarea
post-eveniment, la nivel
instituţional, a cazurilor de
ultraj asupra personalului
MAI; organizarea mai multor
şedinţe de tragere cu armamentul din dotare; dotarea
poliţiştilor din structurile de
ordine publică şi rutier cu
arme neletale (pistoale cu
şocuri electrice);
Răspuns MAI: Numărul şedinţelor anuale de tragere
cu armamentul este reglementat la art. 26 din Instrucţiunile 363/2002 privind pregătirea continuă a
personalului din Ministerul
Afacerilor Interne. Din cuprins, reiese că pentru personalul operativ care execută misiuni cu armamentul
din dotare se organizează
cel puţin o tragere lunar, iar
pentru unităţile/subunităţile mobile de intervenţie
rapidă se organizează cel
puţin două trageri lunar.
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elaborării unui act normativ ineficient, lacunar
şi dezavantajos pentru
poliţist.

Modificarea OMAI
577/2008 privind programul
de lucru prin introducerea
posibilităţii efectuării orelor

suplimentare şi din dispoziţia verbală a şefului, consemnată în scris, întrucât în acest
moment, nu se emit dispoziţii scrise pentru îndeplinirea
unor misiuni după orele de
program, iar poliţiştii nu beneficiază de protecţia legii.
Răspuns MAI: Precizăm că
Direcţia Generală Management Operaţional a iniţiat
o soluţie legislativă în acest
sens.
Modificarea OMAI
51/2014 privind decontarea
cheltuielilor de transport,
prin simplificarea formalităţilor şi îndreptarea erorilor
sesizate.
Răspuns MAI: DGF a iniţiat
un proiect de OMAI care a
fost promovat, în data de
15.10.2014, la conducerea
MAI pentru a fi aprobată
parcurgerea procedurilor
legale privind consultarea
publică şi analiza în cadrul
Comisiei de dialog constituită la nivelul MAI.

Funcții pe merit și stabilitate
Pro Lex propune ocuparea funcţiilor de conducere pe criteriu meritocratic şi stabilitatea în funcţiile
de conducere:
• promovarea din treaptă în
treaptă, după o vechime minimă în funcţie şi în specialitate;
• stabilirea unor mandate în
funcţiile publice de conducere
la nivelul ordonatorilor de credite;
• depolitizarea funcţiilor publice
de conducere şi ocuparea acestor funcţii fără derogări;
• ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante în cel mult 6
luni de la vacantare;
• stoparea reorganizărilor cu
scopul de a înlătura anumite
persoane din funcţiile publice
de conducere;
Răspuns MAI: Prin urmare, ocuparea posturilor de conducere se
realizează prin luarea în considerare, atât a condiţiilor de ocupare a acestora, cât şi a abilităţilor necesare îndeplinirii actului
de comandă.Astfel, atât numirea
în funcţia de conducere, cât şi
eliberarea se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale
în vigoare.Prin urmare, întrucât
această activitate se desfăşoară

în baza unui cadru normativ ce
conţine dispoziţii clare şi neechivoce, iar întreaga răspundere
pentru derularea examenelor/
concursurilor aparţine comisiei
de examen/concurs, nu pot fi re-

ţinute referirile dumneavoastră
cu privire la influenţa factorului
politic.
Nota Pro Lex: Parcă trăim în lumi
diferite şi se încearcă negarea evidenţei.

Monitorul Drepturilor Poliţistului

studiu

Autoritatea poliţistului e pe roşu
Instaurarea şi menţinerea unui mediu de lucru caracterizat de autoritate,
21,50%
38,20%
competenţă
şi probitate profesională este o aspiraţie puternică şi legitimă
29,30%
29,90%
33%
23,10%
a lucrătorilor
MAI, arată studiul efectuat de Centrul de Psihosociologie.
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NUP sapă
credibilitatea
Peste 2/3 dintre respondenţi
consideră că deciziile procurorilor/judecătorilor de cercetare în
libertate (neînceperea urmăririi
penale) conduc în mare şi foarte
mare măsură la pierderea credibilităţii poliţiei: 65% - jandarmi,
67% - poliţişti de frontieră şi 80%
- poliţişti.
Lipsa unor măsuri ferme de
combatere a neplăţii amenzilor
constituie altă cauză a scăderii
autorităţii în rândul societăţii
civile: 90% - poliţişti, 59,1% poliţişti de frontieră, 66% - jandarmi.
Derogările pentru ocuparea
de funcţii în lipsa aptitudinilor
şi abilităţilor necesare pentru
desfăşurarea activităţilor operative influenţează autoritatea
personalului MAI: 38,1% - poliţişti, 33,7% - poliţişti de frontieră, 20,8% - jandarmi. Peste 2/3
dintre respondenţi consideră că
în prezent MAI se confruntă cu
un deficit acut de personal, care
influenţează buna desfăşurare a
activităţii şi autoritatea, prin întârzierea soluţionării problemelor semnalate de către cetăţeni.
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În mică
2 măsură

Într-o3oarecare
măsură

Studiul este parte a planului de
acţiune pentru întărirea autorităţii
personalului din structurile de
ordine şi siguranţă publică. Documentul arată că peste o treime dintre angajaţi (34%) percep diminuarea autorităţii ministerului (mai
ales cei din Poliţie şi Poliţia de
frontieră) ca fiind la un nivel critic.
Scăderea autorităţii a produs şi
continuă să producă efecte dificil
de controlat pe termen mediu şi
lung. Cel mai semnificativ efect
este pierderea constantă a credibilităţii instituţiei şi reprezentanţilor
acesteia, în raport cu beneficiarii
serviciilor MAI (cetăţeni, societatea civilă, organizaţiile publice
partenere). Rezultă de aici o criză
de legitimitate, tot mai evidentă nu
doar în discursul public, dar şi în
imaginea de sine a angajaţilor.

Norme de lucru
neadecvate

Cei chestionaţi consideră că
prima cauză a delegitimizării
poliţiei e cadrul normativ în care
îşi desfăşoară activitatea. Ei sunt
nemulţumiţi de un cadru necorespunzător situaţiei actuale şi stării
infracţionale, „stufos”, nearmonizat, contradictoriu, într-o continuă
modificare.
Elaborarea sau transmiterea cu
întârziere a ordinelor, procedurilor
de lucru, dispoziţiilor sau a modi-

În mare
4 măsură

ficărilor normelor de organizare
internă contribuie decisiv la lipsa
de protecţie eficientă a poliţistului aflat la serviciu. De exemplu,
înlocuirea închisorii contravenţionale (Legea 61/1991) cu munca
în folosul comunităţii, duce la
situaţii greu de controlat. Autorităţile publice locale au atribuţii dar
sunt cel mai adesea dezinteresate
să urmărească ce efecte a produs
pedeapsa.

Stagnarea
profesionalizării

Cei chestionaţi evocă tot mai insistent teama de a nu mai putea
stăpâni situaţia operativă, din
cauza dinamicii fără precedent a
normelor care le reglementează
activitatea ori a legilor sau articolelor contradictorii, a legilor care
nu pot fi aplicate, în lipsa unor
metodologii clare.
Poliţiştii prevăd şi consecinţele: neaplicarea măsurilor legale
pentru unele contravenţii, erori în
aplicarea corectă a legii, nerealizarea utilităţii sociale a măsurilor
adoptate, creşterea infracţionalităţii. Astfel, profesionalizarea
structurilor poliţieneşti va stagna,
accentuând actuala tendinţă de
neasumare a riscurilor profesionale.
Principalele acte normative care
favorizează scăderea autorităţii
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angajaţilor MAI sunt Codul Penal, Codul de Procedură Penală,
Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, Legea
360/2002, privind statutul poliţistului şi Legea 17/1996, privind
uzul de armă.

Bani puţini
şi criză multă

Pe locul al treilea la cauze ale
scăderii autorităţii se află insuficienţa fondurilor şi a dotărilor
necesare pentru desfăşurarea
optimă a activităţilor specifice.
La acestea se adaugă dificultăţile
actuale de salarizare a personalului şi maniera de asigurare a
drepturile financiare ale acestuia.
Alte cauze ale degradării credibilităţii în rândul populaţiei sunt:
intervenţia factorului politic în
funcţionarea instituţiei, corupţia
manifestată la diferite niveluri
instituţionale, dar şi criza economico-financiară. Toate acestea
îngreunează activitatea lucrătorilor din structurile de ordine şi
siguranţă publică.
Studiul Centrului de Psihosociologie a fost efectuat pe un lot reprezentativ de 1277 respondenţi,
cu o marjă de 2,7%, la un nivel de
încredere de 95%.
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focus

Bilanţul provizoriu al ministrului

Rezolvate

a) S-a modificat ordinul
privind decontarea transportului
S-a emis OMAI nr. 55/2014
prin care s-a stabilit decontarea contravalorii carburantului atunci când deplasarea
se face cu autoturismul.
Ordinul are imperfecţiuni şi
prevede o birocraţie exagerată, drept pentru care MAI
s-a angajat să-l corecteze.
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b) S-a modificat OMAI
nr. S214/2010 prin care s-a
prevăzut plata cuantumului
sporului de 25% din salariul
de bază pentru agenții de
poliție cu studii superioare,
care își desfășoară activitatea în domeniul pentru care
beneficiau de acest drept la
data de 31 decembrie 2009.
Aceasta reprezintă o măsură reparatorie, întrucât,
prin acelaşi ordin MAI a

reglementat anterior o interpretare diferită şi eronată
a prevederilor legale, care a
condus la sistarea/pierderea
sporului de 25% de către
cei care şi-au modificat
raporturile de serviciu sau
care făceau parte din poliţia
rurală. Deşi articolul prevedea acordarea dreptului fără
vreo altă cerere/formalitate,
în fapt, până la încheierea
ediţiei, ordinul nu a fost pus
în practică. Altă interpretare, altă întârziere, altă pierdere financiară.
Prin modificarea aceluiaşi ordin au fost clarificate aspectele privind
acordarea sporului pentru
munca prestată pe timp de
noapte, pentru activitățile
desfășurate în baza programărilor sau a planificărilor
aprobate de unitate, inclusiv
pentru cazurile când aceste
activități se desfășoară în
ture.
MAI a refuzat propunerea Pro Lex de modificare
a punctului 2 din anexa nr.
5 a OMAI nr. S/214/2010
care adaugă la lege condiția
existentei în statul de funcții
a sintagmei “conducători
auto” pentru acordarea
indemnizației cuvenite
polițiștilor care conduc autoturismele de serviciu.
c) S-au modificat reglementările interne astfel încât să poată avansa înainte
de termen şi poliţiştii care
au fost apreciaţi cu calificativul „Bine”.

d) Toate promoţiile de
absolvenţi au fost încadrate
în termen.
e) Norma de echipament
pentru 2014 a fost plătită
integral şi s-a luat decizia
plătii în rate lunare.
Singura problemă sesizată o reprezintă situaţia
poliţiştilor care au optat
în 2013 pentru articole
de echipament şi care nu
au primit nici bani şi nici
echipament, existând riscul ca sumele alocate să
fie restituite la buget, dacă
nu se finalizează licitaţiile
până la sfârşitul anului
2014.
f) Reînnoirea parcului
auto cu 5150 autovehicule, dintre care 450 Dacia
Duster achiziționate prin
Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional, care au fost predate
structurilor operative ale
MAI. Există în derulare o
procedură de achiziție pentru alte aproximativ 2.800
de autovehicule. Procedura, care are alocată suma
de aproximativ 30 de milioane de euro, se va finaliza
până la sfârșitul acestui an.
De asemenea, au fost
făcute demersuri ca începând cu luna ianuarie a
anului viitor, să fie lansate
procedurile de achiziție
pentru încă aproximativ
1.900 de autoturisme pentru care este prevăzută
suma de aproximativ 20 de
milioane de euro.

Rezolvat în drept.
Neaplicat corect
din cauza
interpretărilor
specialiştilor din
MAI

Reglementarea sporului
pentru munca prestată în
zilele de repaus săptămânal,
de sărbători legale şi celelalte
zile în care, potrivit legii, nu
se lucrează.
Oficial, problema s-a
rezolvat. S-a adoptat OUG
nr. 37/2014 şi OMAI nr.
101/2014 prin care se
acordă o majorare de 75%,
însă, în realitate, din cauza
interpretărilor juridice ale
specialiştilor, acest drept
figurează doar în declaraţiile
de presă ale MAI. Direcţia
Generală Financiară susţine
că munca prestată sâmbăta
se compensează cu liberul
acordat în cursul săptămânii,
iar majorarea se acordă doar
celor care nu au beneficiat de
repaus săptămânal şi nici de
timp liber compensator.
În opinia noastră, acordarea repausului săptămânal
este un drept constituţional
(art. 41 alin. 2 din Constituţia
României) a cărui acordare
nu poate fi lăsată la aprecierea angajatorului. Acordarea
repausului săptămânal în
alte 2 zile ale săptămânii
nu reprezintă un beneficiu
special acordat salariaţilor,
ci este numai respectarea
obligaţiei de acordare a repausului săptămânal. Plata majorării reprezintă o reparaţie

Monitorul Drepturilor Poliţistului

Gabriel Oprea, în percepţia Pro Lex
pentru faptul că poliţistul şi-a
efectuat repausul în alte zile
decât majoritatea salariaţilor
şi, pe de o parte, a fost supus
unei suprasolicitări, iar pe de
altă parte, a fost privat astfel
de unele din posibilităţile de
recreere oferite de perioada
de week-end. Repausul săptămânal nu poate fi compensat în bani. Pentru obţinerea
acestui drept, Pro Lex a formulat acţiuni în instanţă.

Asumate şi încă
nerezolvate

a) Modificarea Legii nr.
360/2002 privind Statutul
poliţistului
Aceleaşi promisiuni, aceleaşi rezultate! După metoda
predecesorilor, s-a angajat că
susţine modificarea Statutului poliţistului în integralitatea sa, însă nu a avut loc nicio
discuţie în acest sens şi nici
nu s-a stabilit vreun termen
concret de realizare.
Deşi proiectul de lege a
fost convenit cu sindicatele
în proporţie de 90% încă de
pe vremea ministrului Radu
Stroe, MAI a iniţiat un alt
proiect de lege de modificare
a Statutului poliţistului doar
în ceea ce priveşte cercetarea
disciplinară şi recompensele.
Pro Lex a susţinut reglementarea unui corp
profesional unic. În acest
sens, întregul personal aflat
sub incidența Statutului
polițistului, indiferent de
gradul profesional deținut,
urmând să aparțină Corpului
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profesional unic al ofițerilor
de poliție. MAI nu a fost de
acord cu propunerea noastră
întrucât un consilier al ministrului Radu Stroe a declarat
că prin trecerea agenţilor în
corpul ofiţerilor s-ar simţi
jigniţi ofiţerii, iar pe de altă
parte, actuala reglementare
este o tradiţie în istoria Poliţiei Române.
Susţinem ca poliția să fie
redată polițiștilor. Funcțiile
din structurile polițienești să
fie ocupate numai de către
persoane care îndeplinesc
atribuţii specifice de poliţie. Trebuie să se identifice
funcţiile specifice de poliţie,
funcţiile publice generale şi
posturile contractuale având
criteriul atribuţiile din fişele
posturilor corelate cu atribuţiile din ROF, iar statele de
organizare şi de funcţii să fie
modificate corespunzător. Pe
măsura vacantării naturale,
funcţiile ocupate cu personal
care are în prezent statutul de
polițist, vor fi transformate în
funcţii/posturi ce pot fi ocupate de funcționari publici/
personal contractual, după
caz.
O altă propunere a sindicatului se referă la promovare
profesională. Vrem ca aceasta
să se facă din treaptă în treaptă, iar posturile de conducere
să fie ocupate în sistem exclusiv meritocratic.
b) Modificarea OMAI nr.
577/2008 privind timpul/
programul de muncă al poliţiştilor, formele de organizare

a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
Proiectul este finalizat, convenit cu sindicatele, rezolvă şi
problema protecţiei poliţiştilor în timpul orelor suplimentare, însă nu a fost adoptat.
c) Adoptarea Regulamentului pentru stabilirea locurilor de muncă periculoase,
categoriile de personal care
îşi desfăşoară activitatea în
locuri de muncă/ condiţii de
muncă periculoase sau operaţiuni deosebit de periculoase,
mărimea concretă a sporului
pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII din
Legea nr. 284/2010, precum

şi condiţiile de acordare a
acestora.
Proiectul iniţiat a fost
restituit neavizat de MFP şi
MMFPSPV, iar în acest moment proiectul actului normativ a fost propus Grupului
de lucru inter-ministerial,
constituit în vederea analizării unor soluţii normative
privind actualizarea cadrului
legal, fiind inclus în tematica
privind domeniile ce necesită
a fi reglementate.
În concluzie, în opinia
autorului, ministrul Oprea
s-a implicat, a dovedit că
este interesat de problemele
ministerului şi ale subordo-

naţilor săi, a făcut mai multe
decât predecesorii săi. Din
păcate, interpretările date
de specialiştii din echipa sa
managerială au făcut ca anumite drepturi să fie întârziate
în aplicare sau chiar să nu se
acordate efectiv.
De asemenea, multe proiecte de acte normative sunt
amânate nejustificat, iar în
ceea ce priveşte modificarea
Statutului poliţistului, fie nu
a avut curaj sau interes în
promovare, fie este sabotat
de aceiaşi oameni care au
amânat ani de zile adoptarea
acestor modificări.
(Vasile Lincu)
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ADMINISTRAțIE PUBLICă

Ce vină are
executorul fiscal?

Calculul și plata normei de hrană
Vă prezentăm situațiile și actele normative în care se acordă
acest drept
Potrivit OMAI S310/21.12.2009
norma de hrană se acordă
pe întreaga perioadă în care
poliţiştii au dreptul la salariu,
cu excepţia situaţiilor în care
respectivul ordin prevede altfel
(art. 1 alin. 2). Pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului
de maternitate, concediului
pentru creşterea copilului până

la împlinirea vârstei de 2 ani şi
în cazul copilului cu handicap,
până la împlinirea vârstei de 3
ani, acordate potrivit legii, poliţiştii primesc integral valoarea
financiară neimpozabilă, actualizată a normei de hrană, de
care au beneficiat anterior acordării concediului (art. 1 alin 3).
Valoarea financiară a normelor de hrană cuprinde şi taxa pe

valoarea adăugată (art. 3 alin.
4). Valoarea financiară lunară
se calculează prin înmulţirea
valorii financiare zilnice a
normei de hrană cu numărul
de zile calendaristice din luna
respectivă (art.6 alin. 2).
Alte detalii privind acest
drept câștigat de Pro Lex și
pentru polițiștii locali găsiți în
articolul de mai jos.

Obiectiv realizat

Pro Lex a reuşit să anuleze în instanţă
deciziile prin care Curtea de Conturi imputa executorului fiscal datorii stabilite
în sarcina unor societăţi comerciale.
Incompetenţa unor inspectori ai Curţii de Conturi este notorie, dar să impuţi
executorilor fiscali datoriile unor societăţi
comerciale rău platnice sau falimentare,
întrece orice imaginaţie. Şi totuşi s-a întâmplat la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Craiova, unde D.A. a
primit decizii de imputare a datoriilor stabilite în sarcina a două societăţi comerciale, însumând 33.132 lei. D.A. a făcut tot ce
se poate, din punct de vedere legal, pentru
încasarea datoriei.
Legea nu prevede că datoria unui debitor va fi transferată executorului fiscal. Mai
mult, legiuitorul a prevăzut expres răspunderea materială a asociaţilor şi acţionarilor
pentru creanţele societăţilor comerciale,
iar obligaţia executorilor fiscali este de
diligenţă, nu de rezultat. Această situaţie
putea crea un precedent foarte periculos,
drept pentru care avocaţii Pro Lex au acordat interes maxim în reprezentarea juridică
a doamnei D.A. Apărarea a fost convingătoare, iar Tribunalul Bucureşti, prin Hotărârea 6658/20.10.2014 a dispus anularea
deciziilor de imputare.
(Angi Lincu)

pro lex

Normă de hrană şi pentru poliţiştii locali

Încă din 2009, în timpul
negocierilor pentru Legea
unitară de salarizare şi cu
mult înainte de adoptarea
Legii poliţiei locale, Pro
Lex a solicitat ca polițiștii
locali să beneficieze de celelalte drepturi ce se acordă poliţiştilor, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică aplicabilă acestora.
Prin perseverenţă (adrese,
procese, expertize) şi cu
sprijinul partenerilor noştri
(Asociaţia Comunelor din
România, condusă de Emil
Drăghici, Asociaţia Municipiilor din România, condusă de Tudor Pendiuc şi
asociaţiile poliţiştilor locali
afiliaţi la FNPLR, condusă
de Aurel Dobrilă) am convins guvernul să elimine
discriminarea privind norma de hrană. Astfel, prin
OUG. 65/15.10.2014 s-a introdus articolul 351 în Legea poliţiei locale 155/2010
cu următorul cuprins: „Începând cu 1 ianuarie 2015,
autorităţile administraţiei
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publice locale pot acorda în
limita bugetului aprobat,
prin hotărâre a consiliului
local, norma de hrană
poliţiştilor locali conform prevederilor OG nr.
26/1994 privind drepturile
de hrană, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă
naţională, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.”
Conform OG 26/1994
coroborat cu HG 65/2003,
poliţiştii locali se încadrează la Norma de hrană nr. 6,
întrucât atribuţiile lor sunt
similare cu ale celor din
Poliţia Română, cu activităţi de asigurare a ordinii
şi liniştii publice şi de intervenţie. Dacă munca se
desfăşoară în ture sau au în
îngrijire câini de serviciu,
poliţiştii locali mai beneficiază şi de suplimentul de
hrană „12 B”.
Prin coroborarea legilor 118/2010, 285/2010 și

283/2011, a OG 19/2012,
OUG 84/2012 şi 103/2013,
în 2014 se ajunge la valoarea financiară stabilită prin
Ordinul ministrului apărării naţionale M.S. 117/2009:
Norma nr. 6 – 24 lei/zi şi
Norma nr. 12 „B” – 2 lei/zi.
Conform prevederilor,
OG 26/1994, valoarea
normelor de hrană se stabileşte şi se actualizează, în
mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale, în
funcţie de indicii preţului
de consum publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de
preţuri, pentru sortimentele de produse cuprinse
în structura normelor de
hrană. Ultima actualizare a
normelor de hrană, aprobată prin Ordinul ministrului apărări naţionale M.S.
76/2013 este în vigoare de
la 01.02.2013. Reglementarea legislativă a normei
de hrană a fost principalul
obiectiv al Sindicatului Pro
Lex.
(Vasile Lincu)

Monitorul Drepturilor Poliţistului

revista presei

Poliţia Presei
Poliţiştii locali vor primi normă de hrană la fel ca angajaţii din poliţia naţională. Poliţiştii locali beneficiază de amnistie
fiscală. Recompense neobişnuite în „arme albe sau de foc”, prevăzute prin statutul profesiei pentru poliţiştii autori de
acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite.

Ring

Sindicatul Poliţiştilor şi
Vameşilor Pro Lex a reuşit, cu sprijinul Asociaţiei
Municipiilor din România
şi al Asociaţiei Comunelor
din România, să convingă
guvernul să emită o ordonanţă de urgenţă prin care
poliţiştii locali să primească normă de hrană la fel
ca lucrătorii IGPR. „Se vor
da 720 de lei pentru fiecare
om, lunar, în funcţie de
zilele lucrate. Legal, este
vorba de o normă calorică,
fapt confirmat şi de poliţia
locală, de rapoartele de
expertiză, iar aceste calorii
se pot transforma în bani.
Obligaţia primă este însă
de a se oferi hrană, iar acolo
unde nu se poate, se vor da
bani. Până acum, poliţia
locală nu avea reglementat
acest aspect la nivel naţional”, ne-a declarat Vasile
Lincu, preşedintele Pro Lex.
Guvernul a adoptat în
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şedinţa din 15 octombrie
a.c. Ordonanţa de Urgenţă
privind norma de hrană
poliţiştii locali. Aceştia vor
beneficia de acest drept
începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin hotărâri ale
consiliului local, în limita
bugetului. „Demersurile
Asociaţiei Municipiilor
din România, Asociaţiei
Comunelor din România şi
Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro
Lex” au convins Guvernul
să elimine discriminarea
dintre poliţiştii locali şi poliţiştii din Poliţia Română,
precum şi interpretările
neunitare ale Curţii de
Conturi”, a mai precizat
Vasile Lincu.

Realitatea

Amnistia fiscală pentru
cauze neimputabile beneficiarilor nu trebuie să fie
discriminatorie prin excluderea unor categorii de

beneficiari, spun liderii Pro
Lex. Sindicatul Naţional
al Poliţiştilor şi Vameşilor
„Pro Lex” a solicitat Guvernului să includă în proiectul ordonanţei privind
amnistia fiscală şi poliţiştii
locali care au beneficiat
de drepturi salariale sau
asimilate acestora, stabilite
prin hotărâri ale consiliilor
locale şi constatate ca fiind
nelegale de către Curtea
de Conturi a României sau
instanţă. O eventuală excludere a vreunei categorii
profesionale aflate în situaţii similare cu cele pentru
care s-a iniţiat proiectul
de ordonanţă de amnistie
fiscală ar fi discriminatorie
şi contestabilă, mai spun
sindicaliştii.

Ring

Şefii din Ministerul Afacerilor Interne vor fi obligaţi
să-i recompenseze cu
pistoale sau arme albe pe

poliţiştii care dovedesc
acte de eroism, curaj şi devotament. Reprezentanţii
sindicatelor din domeniu
susţin că armele respective provin din confiscările
de la infractori, dar nu vor
putea fi utilizate de agenţii
de poliţie. Noul statut al
poliţistului, aflat în dezbatere pe site-ul Ministerului
Afacerilor Interne, prevede,
printre altele, şi posibilitatea de a acorda un tip de
recompense cel puţin ciudat. Este vorba despre cele
care constau în „arme albe
sau de foc” şi care se pot da
poliţiştilor pentru „acte de
eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite
deosebite în îndeplinirea
unor atribuţii sau misiuni”.
Totodată, potrivit proiectului de lege, recompensele
mai pot consta în bani, dar
şi în obiecte
Agentul-şef Alexandru
Găitan, de la Secţia 24 din

Capitală, lider al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi
Vameşilor Pro Lex, susţine
că, înainte de a beneficia
de arme de foc, ar trebui să
beneficieze de o lege care
să le permită folosirea lor.
„Ce să facem noi cu ele? Se
dau arme ca să nu le poată
folosi nimeni. Dacă trag un
foc de avertisment, mi se
retrage pistolul din uz ca
şi cetăţean. În momentul
în care plec de la serviciu
şi văd un hoţ, încep cu tot
felul de rapoarte, mai rău
ca la serviciu. Dacă îmi iau
pistol personal, trebuie să
obţin aprobare să-l pot lua
la muncă, e o întreagă tevatură”, afirmă Alexandru
Găitan.
„Până acum nu s-au dat
nici recompense în bani,
nici alte premii. Şi nu ştiu
ce obiecte s-ar putea da ca
recompense.” - Vasile Lincu, preşedintele Sindicatului Pro Lex.
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Legislație

Protecţia avertizorului

Legea 571/2004 protejează protejează persoanele din sectorul public care sesizează cu bună-credinţă
orice ilegalitate, încălcare a deontologiei profesionale, principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii,
economicităţii şi transparenţei.

P

ersoana definită
astfel se numeşte
avertizor şi poate
sesiza: infracţiuni
de corupţie şi asimilate
acestora, de fals şi de serviciu sau în legătură cu serviciul, incompatibilităţile
şi conflictele de interese,
incompetenţa sau neglijenţa în serviciu, evaluări neobiective ale personalului,
încălcări ale procedurilor
administrative, etc. Avertizorul sesizează persoane/
instituţii/organisme: şeful
ierarhic al persoanei care
a încălcat legea, conducătorul autorităţii publice,
organe judiciare, comisii
de disciplină, mass-media,
sindicate (art. 6 din lege).
În cazul cercetării disciplinare în urma avertizării, instituţia publică are
obligaţia de a invita presa
şi un reprezentant al sindicatului, prin comunicat pe
pagina de internet a instituţiei publice, cu cel puţin 3
zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sanc-

ţiunii disciplinare aplicate.
Identitatea avertizorului e
protejată dacă reclamatul
este şef ierarhic ori are atribuţii de control, inspecţie

şi evaluare a avertizorului.
Practica instanţei: decizia 4743/2008 a ICCJ
constată aplicabilitatea
dispoziţiilor art. 9 alin.

(1) din lege şi respinge recursul declarat împotriva
sentinţei civile a Curţii de
Apel, prin care s-a anulat
actul de sancţionare a unui

cadru militar, ca urmare a
sesizării făcute de acesta
împotriva conducerii unităţii militare din care făcea
parte.
(Teodora Ghiveci)

Revocarea actului administrativ
Numeroşi poliţişti au pierdut drepturi profesionale sau salariale în lipsa cunoştinţelor
necesare despre termenele de contestare şi şansele de câştig.
Recomandăm celor ce se consideră
vătămaţi în drepturile sau interesele personale, să ne contacteze în cel
mai scurt timp de la primirea actului administrativ pe care îl consideră nelegal sau netemeinic.

Plângerea prealabilă

Potrivit Legii nr. 554/2004 înainte
de a se adresa instanţei, în 30 de
zile de la data comunicării actului,
persoana care se consideră vătămată trebuie să solicite revocarea
acestuia, în tot sau în parte, autorităţii publice emitente sau autorităţii
ierarhic superioare, dacă aceasta
există.
Exemple de acte administrative:
ordine/dispoziţii/decizii de sancţionare sau imputare, modificare a
raporturilor de serviciu, eliberare
din funcţia publică, etc.
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Plângerea prealabilă în cazul
actelor administrative unilaterale
se poate introduce, pentru motive
temeinice, şi peste termenul 30 de
zile, dar nu mai târziu de 6 luni de
la data emiterii actului. Dacă nu s-a
urmat calea prealabilă în termenul
prevăzut de lege, acţiunea va fi
respinsă ca fiind tardiv introdusă.
Contestaţiile împotriva actelor
administrative de sancţionare disciplinară pot fi introduse şi direct
la instanţa de contencios administrativ, fără efectuarea unei plângeri
prealabile.
După urmarea căii prealabile,
cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, recunoaşterea dreptului
pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce la instanţa de
contencios administrativ în 6 luni

de la data comunicării răspunsului
la plângerea prealabilă (…). Pentru
neacordarea unor drepturi salariale, care nu au fost stabilite prin
acte administrative, nu se impune
urmarea unei plângeri prealabile.
Persoana vătămată poate să se
adreseze direct instanţei de contencios administrativ. În această
situaţie termenul de prescripţie este
de 3 ani.

Documentele necesare

Reclamantul anexează la acţiune
copia actului administrativ pe care
îl atacă sau, după caz, răspunsul
autorităţii publice prin care i se
comunică refuzul rezolvării cererii
sale. Dacă reclamantul nu a primit
niciun răspuns la cererea sa, va
depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul şi data înregis-

trării la autoritatea publică, precum
şi orice înscris care face dovada
îndeplinirii procedurii prealabile,
dacă acest demers era obligatoriu.
Cererile în justiţie, pentru anularea sau emiterea actelor administrative, pot fi formulate şi personal
împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, care
se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept
subiectiv sau la un interes legitim,
dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori
pentru întârziere.
Dacă un act administrativ şi-a
produs efecte juridice, autoritatea
publică emitentă nu-l mai poate
revoca, ci poate să solicite instanţei
constatarea nulităţii acestuia.
(Vasile Lincu)
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evenimente

Cupa trupelor de intervenţie
Cupa trupelor de intervenţie s-a desfăşurat la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” din Bucureşti.
La competiţie au participat 47 echipe a câte cinci

luptători, din structurile
de intervenţie ale Poliţiei
Române, Jandarmeriei şi
SRI. Pe primele locuri au
ieşit reprezentanţii judeţelor Galaţi, Bucureşti şi

Buzău. Pro Lex a avut 35
de membri participanţi la
competiţie. Fiecare membru a fost susţinut financiar de Pro Lex cu suma de
200 lei.

Fir întins la balta Ben
La Hunedoara s-a derulat a VI-a ediţie a Cupei Pro Lex
la pescuit sportiv, cu sprijinul filialei locale, coordonată de Ilie Neagu. Concursul s-a desfăşurat la balta
Ben, la 3 km de oraşul Călan. S-a pescuit într-o singură
manşă, de cinci ore. Locul I i-a revenit lui Valentin Furcă, de la Poliţia Locală Hunedoara cu 12,55 kg, urmat
de către Isfan Sorinde, de la Poliţia Hunedoara, cu 12,4
kg şi de Radu Onofrei, de la Poliţia Deva, cu 9,34 kg.
Acţiunea de socializare s-a încheiat, conform tradiţiei,
cu o masă câmpenească, la care au participat cca. 70
persoane.

Fotbal cu mic şi mare
Complexul sportiv „Juventus Colentina” a găzduit Ediţia a II-a a Campionatului de fotbal al Sectorului 2
Poliţie – Pro Lex. Alături de gazde
s-au aliniat echipele Secţiilor 6, 7, 8 şi
9. Campioni au ieşit cei de la Secţia 7,
urmaţi de 8 şi 2. Cel mai bun jucător a
fost Adrian Bobocea, iar cel mai bun
portar, Bogdan Ştefănescu.
La competiţia de minifotbal din
comuna Jucu-Cluj, cele 6 echipe au
fost arbitrate de „fluieraşi” acreditaţi
FIFA. Surprinzător, pe locul I s-a

clasat echipa poliţiştilor locali din
primăriile Cluj-Napoca, Dej şi Jucu,
secondată de IPJ Alba. La această
ediţie a participat şi echipa Prolex
Junior, formată din copiii membrilor
de sindicat. Pentru buna organizare
meritul e al liderilor din Cluj, Dănuţ
Moldovan şi Daniel Bucur, ajutaţi de
primarul din Jucu, Ioan Pojar.
Minifotbal şi la Miercurea Ciuc, la
4-a ediţie cu 8 echipe din 3 judeţe.
Câştigătorii, în ordine: Pro Lex Oneşti,
Pro Lex SAS, Pro Lex Covasna.

Fitness urban în București

Secţia 24 la înălţime
În sectorul 5 al Capitalei, la iniţiativa liderului sindical,
Găitan Alexandru s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei
Pro Lex la Baschet. La această competiţie au participat 4
echipe, formate din membri de sindicat de la secţiile de
poliţie 17, 18, 19 şi 24. După un turneu în care fiecare a
încercat să fie cât mai la înălţime, cel mai sus au sărit cei
din echipa secţiei 24 Poliţie, clasaţi pe locul 1. Fazele mai
importante şi detaliile în legătură cu meciurile de revanşă
au fost discutate la masa festivă de după competiţie.

www.prolex.ro

Fitness Urban este o comunitate sportivă, care are scopul
de a promova mişcarea individuală în aer liber, bazată doar
pe folosirea propriei greutăţi şi
a propriilor resurse fizice, fără
cheltuirea de bani pe abonamente şi echipamente.
După cum ne-a precizat
Narcis Cernea unul dintre
promotorii fitness-ului urban,
evenimentul desfăşurat în
septembrie în “Parcul Copiilor” se încadrează într-o campanie denumită “Schimbare
prin mişcare”.
Cei prezenţi la eveniment
au urmărit o demonstraţie de
K1, Street Workout şi Fitness
Urban prezentată de Radu
Valahu.
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Amnistia fiscală a bugetarilor
Reprezentanţii guvernului au
anunţat, în luna septembrie
a.c., că intenţionează să emită
un act normativ care să acorde
amnistie fiscală pentru pensionari şi mămici. După analiza
motivării, Pro Lex a solicitat
guvernului să aibă în vedere
şi poliţiştii locali, precum şi
ceilalţi angajaţi din primării
care au beneficiat de drepturi
stabilite prin HCL şi constatate
ca fiind nelegale de Curtea de
Conturi. Excluderea vreunei
categorii aflate în situaţii similare cu cele pentru care s-a
iniţiat măsura de amnistie
fiscală ar fi discriminatorie şi
contestabilă.

Întrucât existau interpretări
cu privire la personalul căruia
i se aplică amnistia fiscală, neam adresat instituţiilor abilitate ale statului. Demersul nostru
a avut succes, întrucât prin
Legea nr. 124/2014 s-a aprobat
exonerarea de la plată pentru
sumele reprezentând venituri
de natură salarială acordate
eronat, întregului personal din
sectorul bugetar, inclusiv poliţiştilor locali, astfel cum ne-a
confirmat MDRAP şi MFP.
În aceste condiţii, procesele
pe care le aveam pe rolul instanţelor pentru poliţiştii locali
din Cluj-Napoca şi Târgu Jiu,
au rămas fără obiect.

Zece mii de polițiști au denunţat, la Paris, condiţiile grele de lucru, cu trei
săptămâni înainte de alegerile pentru conducerea poliţiei.

Ajutoarele materiale

Redirecţionarea către Pro Lex a 2% din impozitul
pe venitul membrilor fără alte condiții sau obligații.

Membrii de sindicat
participă la constituirea
fondului de întrajutorare
prin redirecţionarea a 2%
din impozitul pe venit.
Fondurile sunt administrate de liderii grupelor
sindicale teritoriale, în beneficiul membrilor care au
contribuit la constituirea

Nr.
crt.

fondului. Sunt membri de
sindicat care au înţeles că
doar prin redirecţionarea
celor 2% au fonduri pentru
ajutoare sau chiar dotări
logistice. Alţii au fost indiferenţi sau au preferat să
redirecţioneze procentul
către alte fundaţii. Tot ceea
aveţi de făcut este com-

Pro Lex

pletarea formularului 230,
pe care îl luaţi de la liderul
de sindicat sau din pagina
de internet. Formularul
completat se înmânează
liderului ori se depune la
Administraţia Finanţelor
Publice de care aparţine cu
domiciliul, până în data de
25 mai.

SNPPC

1

Sursa de finanţare 2% din impozit + din cotizaţii
pentru ajutor deces membru/
soţ/copil

2

Condiţii financiare Fiecare grupă sindicală constituie În limita fondurilor, administrarea se
şi administrează propriile fonduri face prin Colegiul director al Fundaţiei

3

Plafon

La aprecierea liderilor grupei
sindicale

Prevăzute în Statutul fundaţiei

4

Priorităţi

Membri care au completat
Declaraţia 230

Membri care au completat Declaraţia
230

5

6

2% din impozit + cotizaţia de 5 lei către
Fundaţie Sf. Nicolae + 15 % din cotizaţie

Condiţie acordare Se acordă o sumă de 1.000 lei,
ajutor deces mem- fără nicio condiţie, chiar şi în
bru
lipsa fondului disponibil al grupei
sindicale

membru fundaţie;
să nu intre sub incidenţa HG nr.
1083/2008 (în timpul sau în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu)

Condiţie acordare
ajutor deces soţ/
copil

Se acordă o sumă de 800 lei, pentru deces soţie/copil, fără nicio
condiţie, chiar şi în lipsa fondului
disponibil al grupei sindicale

membru fundaţie;
angajament de a nu se retrage din sindicat timp de 4 ani pentru deces soţie/
copil sau restituirea sumei

Condiţie acordare
ajutor deces
părinţi

La aprecierea liderilor grupei
sindicale

membru fundaţie;
angajament de a nu se retrage din sindicat timp de 2 ani pentru deces părinte
sau restituirea sumei

Condiţii acordare
ajutor naştere
copil

La aprecierea liderilor grupei
sindicale

membru de sindicat;
angajament de a nu se retrage din
sindicat timp de 2 ani de la data primirii
ajutorului de 200 lei pentru naştere
copil sau restituirea sumei

7

Condiţii acordare
ajutor boală sau
accident

La aprecierea liderilor grupei sindicale, în funcţie de diagnostic,
fără a se ţine cont dacă prezintă
facturi sau bonuri nedecontate
de stat

se iau în calcul numai cheltuielile
pentru spitalizare şi medicamente,
nedecontate de stat;
angajament de a nu se retrage din
sindicat timp de 4 ani de la data primirii
ajutorului sau restituirea sumei
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Cotizaţie

12 lei

1% din salariul brut realizat

12

pro

lex

Acţiuni
pentru Poliţie

• obligare emitere dispoziţii de numire a S.G.M. şi D.V.M. în
funcţiile în care au fost declaraţi admişi şi care nu au primit
avizului de mutare din partea conducerii IPJ AB;
• acordarea timpului liber compensator pentru munca din
zilele de repaus săptămânal: DGPMB (S. 1, 8, 22, 20 şi BPTP
Serv. Metrou), IPJ CT, CJ, HR, BC, BT, GR, MH, MM, IL, SB şi
ITPF-SPF Moldova Veche şi Timiş;
• majorarea de 75% pentru munca din zilele de repaus săptămânal: IPJ SB, CJ, DGPMB – BPTP Serv. Metrou, SRPT
Bucureşti - SJPT DB PPTF Găeşti, SRPT BV – SJPT HR, SRPT
Gara de Nord;
• sporul de 100% pentru munca prestată în zilele de repaus
săptămânal înainte de 2010: IPJ Alba, BV, BR, HR, HD,
DGPMB (SIRAP);
• sporul de 30% anticorupţie pentru poliţiştii din cadrul BCCO
BV şi IF;
• diferenţa de normă de hrană şi indemnizaţie de delegare
pentru poliţiştii care au urmat cursuri la Centrul Chinologic:
M.R.S. (IPJ DB), S.D.N. şi G.D. (IPJ GL), S.G., P.O., L.E., O.I. şi
B.P. (IPJ HR), N.G.G. (ITPF IS), I.G.N. (IPJ SB), S.C.F. (IPJ PH);
• sporul de 25% pentru studii superioare: F.D. (IPJ TL), M.F.C.
(IPJ MM), P.M. (DGPMB S. 10), B.M.S., C.C., S.N.V., Z.A.G.
(IPJ VN);
• anulare contravenţie şi reţinere permis de conducere pentru
R.T.A. (IPJ PH), implicat în accident în timpul misiunii;
• ultraj şi parte civilă – D.D., Ş.V. de la DGPMB S. 16, respectiv
D.F. (IPJ SB);
• acordarea drepturilor cuvenite de la data la care ar fi trebuit
să susţină examenul de absolvire, promoţiile 2011- 2012:
Ş.C. (IPJ BR), F.V. (DGPMB S. 11), B.C.C., B.I.A. şi S.A.L.
(DGPMB BPTP Serv. Metrou), M.I. şi D.A.M (IPJ SB).
Succese în procese:
• Sporul de antenă pentru poliţiştii din IPJ GJ;
• Indemnizaţia de delegare la Centrul Chinologic pentru
M.A.J. de la IPJ HR.
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