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DREPTURILOR POLIȚISTULUI

Şi Statutul, domnule Oprea! 
Se împlineşte mai mult 
de un deceniu de când, în 
procesul de modernizare al 
Poliţiei Române, s-a făcut o 
cotitură importantă. S-a dat 
angajaţilor săi statutul de 
funcţionari publici, cu toate 
consecinţele ce decurg de 
aici. Acest corolar de preve-
deri ce definesc o profesie 
absolut specială este încă 
„o piesă” foarte discutată 
în decorul legislativ, dacă 
acesta ar semăna cu o tablă 
de şah. Jucătorii: pe o parte 
managerii instituţiei, pe 
cealaltă, angajaţii - repre-
zentaţi de sindicate şi alte 
organizaţii profesionale. 
Lungile partide de… dialog 
au creionat trăsăturile 
STATUTULUI. Exemplele 
zilnice, neajunsurile sau 
greşelile dovedite, determi-
nate de prevederi existente, 
sunt criterii serioase pentru 
punerea în pagină a unui 
cod profesional deosebit. 

Din păcate, managerii se 
schimbă, partenerii de dia-
log reaşază piesele pe tablă, 
iar timpul trece…

Domnule viceprim-
ministru Gabriel Oprea, 
poliţiştii români aşteap-
tă noul lor Statut! V-ar 
plăcea ca el să rămână în 
conştiinţa acestei profesii 
drept „Statutul Oprea” sau 
„Codul Oprea”? Punerea pe 
roţi a unei Poliţii moder-
ne şi eficiente, cu oameni 
bine selecţionaţi echipaţi 
şi instruiţi, se încadrează 
perfect în politica majoră 
de întărire a securităţii 
naţionale. În cadrul unui 
acord nescris şi neparafat, 
vă stăm la dispoziţie cu 
propunerile noastre argu-
mentate şi materializate 
într-un proiect care are la 
bază principiile sistemului 
de carieră al poliţiilor efici-
ente din Europa.

(Florin Zagoneanu)

NORMA DE 
HRANĂ, FĂRĂ 

DISCRIMINARE!

Prin Decizia 392/02.07.2014, Curtea Constituţională a constatat neconstituționalitatea 
prevederilor din Statutul polițistului privind cercetarea disciplinară. În acest context 
instanțele judecătorești au anulat sancțiunile disciplinare aplicate anterior în temeiul 
unor prevederi neconstituționale.                                                                                                   Pag 4

Week-end 
compensat
Munca prestată 
sâmbăta şi duminica 
se compensează cu o 
majorare salarială de 
75%, fără să afecteze 
repausul săptămânal.
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2% pentru 
membrii noștri
Aflați la ce vă sunt de 
folos cele două pro-
cente din impozitul 
pe venit pe care le 
puteți direcționa către 
sindicat. 
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Acţiuni în  
instanţe
Procesele câştigate 
de Pro Lex înseamnă, 
în majoritatea dosa-
relor, bani recuperaţi 
pentru membrii de 
sindicat.
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Fără cercetare disciplinară

Mitingul şi argumentele juridice privind discriminarea angajaţilor au avut rezulta-
te. Guvernul a aprobat prin ordonanţă de urgenţă ca norma de hrană să se acor-
de pentru tot personalul poliţiei locale, nu doar pentru poliţişti. Prin acelaşi act 

normativ s-a decis prelungirea cu 1 an a şcolarizării politiştilor locali de la ordine publică 
şi rutier. Guvernul a aprobat și HG privind metodologia de acordare a normei de hrană nr. 
6, similar celei avute de polițiști și militari, calculată pe zile calendaristice.                    Pag 8-9
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INFO SINDICAL POLIȚISTUL EROU

Pentru a salva viaţa unui copil 
Stelică Răileanu a sărit îmbrăcat 
în lacul Ciric, cu tot cu telefon 
mobil şi staţie. Băieţelul de 10 ani 
căzuse din barca în care se plimba, 
împreună cu sora lui.  Copilul s-a 

scufundat sub privirile disperate 
ale tatălui său aflat departe de sce-
nă. Poliţistul l-a scos exact la timp. 
„Patrulam când am decis să supra-
veghez barca ocupată numai de 
cei doi copii. Am fost inspirat, de-

oarece fata apucase să se dea jos, 
dar băiatul s-a dezechilibrat. Eram 
în apropiere, am sărit imediat în 
apă. Mă bucur enorm că am reuşit 
să-l salvez pe copil”, a spus poliţis-
tul-erou Stelică Răileanu.

Stelică salvatorul

Sărbătorile legale şi zilele libere 
plătite sunt incluse în durata 
concediului de odihnă anual?
DA. Hotărârea Guvernului 
1578/2003 privind condiţiile în 
baza cărora poliţistul are dreptul 
la concedii de odihnă, concedii de 
studii şi învoiri plătite, concedii 
fără plată, bilete de odihnă, trata-
ment şi recuperare stipulează în 
art. 1 alin. 1 că durata concediului 
de odihnă se stabileşte pe zile 
calendaristice (şi nu lucrătoare, 
aşa cum prevăd Codul Muncii şi 
HG 250/08.05.1992 privind conce-
diul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor din administraţia pu-
blică, regiile autonome cu specific 
deosebit şi din unităţile bugetare).

Vechimea ca militar angajat cu 
contract se ia în considerare la 
calculul perioadei pentru care se 
acordă semnul onorific „În Servi-
ciul Patriei”?
NU. Acordarea acestui semn este 
reglementată de Legea 573/2004 
privind Semnul onorific „În 
Serviciul Patriei” pentru ofiţeri 
şi funcţionari publici cu statut 
special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de ofiţeri 
şi Legea 574/2004 privind Semnul 
onorific „În Serviciul Patriei” pen-
tru maiştri militari, subofiţeri şi 
pentru funcţionari publici cu sta-
tut special, cu grade profesionale 
echivalente cu gradele de maiştri 
militari şi subofiţeri. Ambele 
legi prevăd acordarea distincţiei 
în funcţie de numărul anilor de 
activitate  (15, 20 respectiv 25) 
în domeniile apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale. 
OMAI 561/2005, respectiv OMAI 
562/2005 privind stabilirea con-
diţiilor în care se poate conferi 
semnul onorific „În Serviciul 
Patriei” pentru ofiţeri, respectiv 
agenţi de poliţie, precizează că, 
prin activitate în domeniile apă-
rării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale care se ia în considerare 
la acordarea acestuia, se înţelege 
vechimea în serviciu ca ofiţer (po-
liţist sau cadru militar), respectiv 
maistru militar, subofiţer şi poli-
ţist desfăşurată în unităţi ale MAI, 
MAN, MJ, SRI, SIE, SPP şi STS. 
Astfel, perioada în care poliţistul 
a desfăşurat activitate în calitate 
de militar angajat cu contract este 
exclusă.                  (Teodora Ghiveci)

Calculul
concediului de 
odihnă

Vechimea 
ca militar cu 
contract

Succese în procese
Poliţişti ultragiaţi, agresori condamnaţi. Drepturi salariale recuperate. 
Restanţe plătite la valoarea actualizată

Poliţiştii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au 
de-a face şi cu persoane violente care ripostează 
atunci când sunt prinse asupra faptului. Ministe-
rul Afacerilor Interne le asigură asistenţă juridică 
poliţiştilor doar pentru fapte săvârşite de aceştia în 
exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, 
nu şi atunci când aceştia sunt victime în infracţiu-
nile de ultraj. Pentru astfel de situaţii, poliţiştii se 
apără singuri sau beneficiază de sprijinul sindica-
tului din care fac parte.

Asistenţa juridică gratuită este printre punctele 
forte ale Pro Lex, fapt dovedit prin numărul foarte 
mare de procese. De la ultimul număr al publica-
ţiei, avocaţii noştri au obţinut condamnarea la 3 
ani şi 6 luni închisoare a infractorilor care au ul-
tragiat poliţiştii D.D. şi Ş.V.  de la DGPMB Secţia 16, 
precum şi condamnarea lui M.A.I. la pedeapsa de 
2.000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de ultraj şi majorează de la 300 lei la 4.000 lei 
suma cu titlu de daune morale, pe care inculpata 
este obligată să o plătească părţii civile DF din IPJ 
Sibiu.

De asemenea, Judecătoria Pucioasa l-a con-
damnat pe agresor la 1 an şi 6 luni închisoare cu 
suspendarea executării pedepsei pentru ultragie-
rea poliţistului local S.C.S. Judecătoria Sectorului 
4 Bucureşti, a respins ca neîntemeiată plângerea 
împotriva rezoluţiei procurorului de netrimitere 
în judecată a poliţistilor P.G.A. și P.C.  din cadrul 
DGPMB Secţia 16.

În ceea ce priveşte drepturile salariale neacor-
date, Pro Lex a obţinut pentru membrii săi, chiar 
şi actualizarea cu indicele de inflaţie a normei de 
echipament plătită cu întârziere.  Pentru cei ce au 
urmat cursurile de la Centrul Chinologic Sibiu, am 
obţinut  indemnizaţia de delegare celor ce ne-au 
împuternicit. La cei menţionaţi în numerele an-
terioare se adaugă şi B.P., L.E., O.L.I., P.N.O., S.G., 
M.A.J., M.G. din IPJ Harghita şi S.D. IPJ Galaţi.       

(Angi Lincu)
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Când ei intră, ceilalţi ies! 

La Serviciul Pirotehnic al Poliţiei 
Capitalei, creat în 1986, lucrează 
o mână de oameni. La fiecare mi-
siune îşi riscă viaţa. Cinci echipe 
au grijă de  Bucureşti şi judeţele 
limitrofe, 24 de ore din 24, şapte 
zile din şapte. Mulţi suntem curi-
oşi: ce gândesc aceşti poliţişti, la 

intervenţii, mai ales că nu există 
protecţie totală. Costumul asigură 
protecţie doar pentru o anumită 
forţă a exploziei. Răspunsul vine 
prompt de la şeful structurii, Mu-
gurel Săftoiu:  „Nu stai pe gânduri, 
te concentrezi la maximum şi 
acţionezi”.

Dotările sunt la standardele 
Uniunii Europeane: costum din 
Kevlar de 40 de kilograme, robot 
telecomandat pentru inspectarea, 
mutarea şi neutralizarea dispoziti-
vului suspect, câini dresaţi special 
pentru detectarea explozibililor. 
Serviciul se bazează mult pe pre-
venţie. Nu există eveniment de 
amploare, meciuri sau concerte, 
fără ca pirotehnişti desfăşuraţi în 
zonă. Cele mai mari probleme le 
fac curioşii care, în loc să se în-
depărteze când aud o maşină de 
poliţie, se apropie să vadă ce se 
întâmplă. Oamenii curajoşi sunt 
membri într-un sindicat curajos! 
Aşa se explică că 23 din cei 26 de 
poliţişti pirotehnişti sunt membri 
ai Pro Lex.               (Michi Lepădat) 

Ceremonia s-a desfăşurat la 
sediul Misiunii de Poliţie 
a Uniunii Europene (EU-
POL) din capitala Kabul. 

Şeful Misiunii EUPOL în Afganis-
tan, Karl Åke Roghe  le-a înmânat 
poliţiştilor români înalta distincţie. 
Roghe le-a mulţumit angajaţilor 
Poliţiei Române pentru contribu-
ţia lor la îndeplinirea obiectivelor 
Misiunii.

Forţa de poliţie a Uniunii Euro-
pene acţionează în Afganistan din 
17 iunie 2007. Misiunea EUPOL vi-
zează acordarea de sprijin guvernu-
lui Republicii Islamice Afganistan 
pentru crearea şi consolidarea unei 
forţe poliţieneşti care să contribuie 

la asigurarea securităţii şi a sigu-
ranţei poporului afgan, într-un stat 
organizat pe principii democratice. 
În prezent, în teatrul de operaţiuni 
din Afganistan, unul dintre cele mai 
dificile din lume, se află 15 poliţişti 

români. Ei desfăşoară activităţi de 
pregătire profesională, îndrumare 
şi consiliere a poliţiştilor afgani din 
Ministerul de Interne, Ministerul 
Justiţiei şi din Parchetul General 
din Afganistan.         (Michi Lepădat)

IPJ Sibiu – trei computere şi o 
imprimantă multifuncţională;
IPJ Teleorman – trei compute-
re şi o imprimantă multifunc-
ţională;
IPJ Alba – unsprezece impri-
mante și un computer;
IPJ Mehedinţi – un computer;
IPJ Ilfov – un computer;
IPJ Maramureş – un computer 
şi o imprimantă;
DGPMB – Secţia  7 – un  com-
puter şi o imprimantă;

DGPMB – Secţia 11 – două com-
putere şi două imprimante;
DGPMB – Secţia 16 - un com-
puter;
DGPMB – Secţia 24 - un com-
puter şi o imprimantă;
DGPMB – Serviciul grupări 
infracţionale violente - un com-
puter;
ITPF Sighetu Marmaţiei – o  
imprimantă  multifuncţională;
Poliția Locală Târgovişte – o  
imprimantă multifuncţională.

Sprijin logistic
Pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale 
ale poliţiştilor  Pro Lex a  continuat  acţiunile  de 
sprijinire  logistică, astfel :

Patru colegi din Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene în Afganistan 
au primit, la sfârşitul anului 2014, Medalia de Serviciu EUPOL.

Poliţistul pus la dispoziţie benefi-
ciază de decontarea cheltuielilor 
de transport la şi de la locul de 
muncă?
DA. Art. 65. alin. (4) din Legea 
360/2002 privind Statutul poliţis-
tului stipulează că „poliţistul pus 
la dispoziţie îndeplineşte numai 
acele sarcini şi atribuţii de serviciu 
stabilite în scris de şeful unităţii de 
poliţie şi beneficiază de drepturile 
băneşti corespunzătoare gradului 
profesional pe care îl are, la nivelul 
de bază, precum şi de celelalte 
drepturi prevăzute în prezen-
ta lege.” Art. 28 alin. (1) lit. j) din 
Lege prevede dreptul poliţistului la 
„decontarea cheltuielilor de trans-
port în cazul deplasării în interesul 
serviciului, mutării în alte localităţi 
şi o dată pe an pentru efectuarea 
concediului de odihnă,  precum şi 
în alte situaţii, în condiţiile stabi-
lite prin hotărâre a Guverrnului.” 
Hotărârea Guvernului 1292/2003 
privind drepturile de transport ale 
poliţiştilor, elevilor şi studenţilor 
din instituţiile de învăţământ pen-
tru formarea poliţiştilor stabileşte 
dreptul poliţiştilor la decontarea 
cheltuielilor de transport la şi de la 
locul de muncă, pe o distanţă de 
5-70 km, pentru poliţiştii mutaţi 
în interesul serviciului, într-o altă 
localitate decât cea de domiciliu 
sau de reşedinţă, cărora nu li se 
pot asigura locuinţe în localitatea 
în care au fost mutaţi (art. 6 alin. 
1) lit. f ).

Normele metodologice privind 
decontarea cheltuielilor de trans-
port în unele situaţii în care cadre-
le militare, poliţiştii şi personalul 
civil se deplasează la şi de la locul 
de muncă sunt stabilite de Anexa 
la OMAI 51/2014. Poliţiştii aflaţi 
în situaţia determinată de cadrul 
normativ amintit vor întocmi un 
raport în care vor solicita aproba-
rea deplasării la şi de la locul de 
muncă, pe care îl vor înainta ordo-
natorului de credit (şeful unităţii). 
Acesta va aproba deplasarea nu-
mai după ce o comisie constituită 
în acest sens va analiza solicitarea 
poliţistului şi va propune: aproba-
rea deplasării la şi de la locul de 
muncă cu autoturismul proprie-
tate personală sau, după caz, cu 
mijlocul de transport deţinut legal, 
cu orice titlu; emiterea ordinului 
de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice, 
specificându-se expres data de la 
care se efectuează deplasarea sau 
respingerea solicitării şi comunica-
rea în scris a motivelor respingerii. 

(Teodora Ghiveci)

Decontarea 
transportului 
la locul de 
muncă

Recunoaştere pentru 
poliţiştii din Afganistan
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DREPTURI PROFESIONALE

După multe procese, diver-
genţe şi negocieri cu speci-
aliştii din MAI, poliţiştii be-
neficiază de o compensaţie 
a muncii prestate în zilele 
de repaus săptămânal şi în 
sărbătorile legale. Aceasta 
constă în plata unei ma-
jorări salariale de 75% şi a 
fost reglementată prin OUG 
37/2014, modificată prin Le-
gea 183/29.12.2014. De re-
ţinut este faptul că această 
compensaţie nu afectează 
repausul săptămânal, care 
este garantat de Constituţie 
prin art. 41 alin. 2.

Noua prevedere legislati-
vă confirmă, fără echivoc, 
că liderii de sindicate au 
avut dreptate când au sus-
ţinut că această compen-
sare nu afectează zilele de 
repaus săptămânal. Cu alte 
cuvinte, până în data de 18 

iunie 2014, pe lângă zilele 
de repaus săptămânal, 
poliţiştii aveau dreptul la o 
compensare, cu timp liber 
corespunzător, de încă o 
zi liberă pentru fiecare zi 

lucrată în week-end. După 
data de 19 iunie 2014, dacă 
nu primeau ziua liberă 
compensatorie, în plus faţă 
de zilele de repaus săp-
tămânal, poliţiştii aveau 

dreptul la o compensaţie 
constând într-o majorare 
de 75% a salariului.

Pro Lex a iniţiat acţiuni 
în instanţă pentru mem-
brii săi care au semnat 

împuterniciri în vederea 
obligării angajatorului la 
compensarea cu timp liber 
corespunzător până în data 
de 19.06.2014 sau cu o ma-
jorare de 75%, după această 
dată, a muncii prestate 
sâmbăta şi duminica, în 
timpul programului normal 
de lucru.

Acordarea repausului 
săptămânal este un drept 
constituţional (art. 41 alin. 
2 din Constituţia României) 
a cărui acordare nu poate fi 
lăsată la aprecierea angaja-
torului. Plata majorării de 
75% reprezintă o reparaţie 
pentru salariat. Acesta a 
efectuat repausul în alte 
zile decât majoritatea sa-
lariaţilor, fiind supus unei 
suprasolicitări şi privat de 
posibilităţile de recreere 
din week-end. (Vasile Lincu)

Plata muncii în week-end
Munca prestată sâmbăta şi duminica se compensează cu o majorare salarială de 75%

Indemnizaţia zilnică de delegare 
şi detaşare. Persoana delegată 
sau detaşată la o distanţă mai 
mare de 5 km de localitatea în 
care  are locul permanent de 
muncă primeşte o indemnizaţie 
zilnică de delegare sau de deta-
şare de 17 lei. Suma se acordă in-
diferent de funcţia persoanei, de 
autoritatea sau instituţia publică 
în care îşi desfăşoară activitatea. 
Cuantumul indemnizaţiei s-a 
majorat de la 13 lei la 17 lei prin 
OMFP 60/2015.

Normă de hrană actualizată, 
nepusă în plată. Prin Ordinul 
MApN MS 76/19.07.2013, valoarea 
hranei s-a actualizat la 27 lei/zi. Cu 
toate acestea nu este pusă în plata 
întrucât, conform art. 13 din OUG 
103/2013, acordarea contravalorii 
financiare a normelor de hrană se 
realizează fără a depăşi nivelul aflat 
în plată în luna iunie 2010. Minis-
trul Gabriel Oprea a convenit cu 
sindicatele reprezentative, ca obiec-
tiv în 2015, actualizarea normei de 
hrană şi a normei de echipament.

Plata orelor suplimentare. Potri-
vit OMAI 4/2015, pentru activita-
tea desfăşurată peste durata nor-
mală a timpului de lucru, în zilele 
de sâmbătă, duminică, precum şi 
în zilele de sărbători legale decla-
rate ca fiind nelucrătoare, indife-
rent dacă s-a acordat sau nu s-a 
acordat timp liber corespunzător, 
majorarea de 75% se plăteşte prin 
adăugare la drepturile salariale 
plătite în luna următoare expirării 
termenului de 60 zile calendaris-
tice.

Prin Decizia 392/02.07.2014, 
definitivă şi obligatorie, Cur-
tea Constituţională a con-
statat neconstituţionalitatea 
prevederilor  art. 59 alin. 
(2), art. 60 alin. (1) şi art. 62 
alin. (3) din Legea 360/2002 
privind Statutul poliţistului. 
Cele 3 articole se referă la 
cercetarea prealabilă,  aplica-
rea sancţiunilor disciplinare 
şi consiliile de disciplină.

Prin Hotărârea 109/2015, 
pronunţată de Curtea de 
Apel Bucureşti în dosarul 
9967/2/21011, a fost declarat 
nelegal OMAI 400/2004. În 
acest context, se constată că 
nu există o procedură spe-
cială care să reglementeze 
cercetarea disciplinară a 
poliţistului. Instanţele jude-
cătoreşti au anulat sancţiu-
nile disciplinare aplicate în 
temeiul acestor acte normati-
ve. Exemplificăm cu sentinţa 
3113/2014, pronunţată de 
Tribunalul Sibiu în dosarul 
3103/85/2014, în care instanţa 
a anulat sancţiunea de trece-
re a B.O.N. într-o funcţie infe-
rioară, respectiv cea de agent 
III.                  (Teodora Ghiveci)

Fără 
cercetare 
disciplinară

Diurnă, normă de hrană, 
ore suplimentare



www.prolex.ro 5

Drepturile poli-
ţiştilor ajung să 
fie respectate, 
în unele cazuri, 

doar în urma  acţiunilor 
introduse cu sprijinul sindi-
catului. 
•	 obligarea la plata com-

pensaţiei de 5-25% din sa-
lariul de funcţie cuvenit 
agenţilor de poliţie care 
desfăşoară activităţi de 
conducători de autovehi-
cule pentru: IPJ-urile AR, 
BC, BH, BN, BV, CJ, CT, 
DB, GL, GR, IF, IL, MH, 
NT, SB (2 dosare), TR, VS,  
Garda de Coastă, ITPF IS, 
ITPF Sighetu Marmaţiei, 
Centrul Chinologic SB, 
DGPMB Secţiile 1, 4, 11, 
24, BPR,  IGPR DOS, SRPT 
Bucureşti Aeroport HC.

•	 acordarea timpului liber 
compensator pentru 
munca prestată în zilele 
de repaus săptămânal, 
în ultimii 3 ani: DGPMB 
Secţiile 4, 11, 24, Poliţie, 
BPR, Serviciul Dispecerat, 
IPJ-urile CV, HD, HR, MH, 
TR, AG, DB, VR, VS, SRPT 
Bucureşti Aeroport HC, 
IGPR-CCPI, SRPT CJ.

Reamintim din ediţia trecu-
tă că judeţele în care a fost 
introdusă acţiunea sunt: 
Constanţa (IPJ), Cluj (IPJ), 
Harghita (IPJ), Timişoara 
(ITPF-SPF Moldova Veche), 
Bacău (IPJ), Botoşani (IPJ şi 
SRPT), Gorj (IPJ şi SRPT), 
Mehedinţi (IPJ şi SRPT), 
Maramureş (IPJ şi SRPT), 
Ialomiţa (IPJ şi SRPT), Sibiu 
(IPJ), Timiş (ITPF),  DGPMB 

(Secţiile 1, 8 şi 20, 22, pre-
cum şi BPTP Serviciul Me-
trou).
•	 decontarea cheltuieli-

lor de transport: V.N. 
(IPJ CL); I.G. (IPJ MM); 
C.B.D.(IPJ GL).

•	 plata sporului de noapte 
de 25% din salariul de 
bază pentru serviciile 
de permanenţă: M F.D. 
(ŞFICPF IS);

•	 contestaţie dispoziţie 
sancţionare cu „diminua-
rea salariului cu 20% pen-
tru o perioadă de 3 luni”: 
L.E. (IPJ HR);

•	 plata drepturilor salariale 
conform funcţiei de ofiţer 
specialist III: N.V. (IPJ IL)

•	 plata drepturilor salariale 
aferente funcţiei de agent 
I: C.P. (IGI);

•	 acordarea sporului de 
25% pentru studii superi-
oare: F.D. (IPJ TL);

•	 plata indemnizaţiei de 
delegare (diurna) pentru 
conductori câini care au 
urmat cursuri la Centrul 
Chinologic Sibiu înce-
pând cu anul 2012: S.C.F. 
(IPJ PH); N.G. (ITPF IS); 
I.G.N. (IPJ SB);

•	 sporul de 30% din salariul 
de funcţie acordat pentru 
combaterea corupţiei, 
pentru poliţiştii din ca-
drul BCCO Braşov, Ilfov (2 
acţiuni) şi Ialomiţa;

•	 emitere dispoziţii de 
numire în post pentru 
membrii noştri S.G.M. 
şi D.V.M. Aceştia au luat 
examenul dar nu au fost 
numiţi pentru că şeful IPJ 
Alba nu şi-a dat avizul.

DREPTURI PROFESIONALE

Acţiuni pentru Poliţie
Pro Lex apără în instanţe drepturile membrilor săi din poliţia naţională. 
Procesele câştigate înseamnă, în majoritatea dosarelor, bani recuperaţi pentru oamenii noştri.

Pro Lex are acțiuni pentru recuperarea majorării 
salariale de 75% aferentă muncii prestate în zilele 
de repaus săptămânal şi în zilele de sărbători legale 
declarate ca fiind nelucrătoare. Acțiunile sunt pen-
tru perioada 19.06 – 31.12.2014 și sunt pe rol pentru 
DGPMB Secţiile 2, 4, 11, 12, 16, 24,  SIRAP, IGPR – 
CCPI, IPJ-urile CJ, CV, GL, MM, PH, TR, VR, Garda 
de Coastă, ITPF Sighetu Marmaţiei, SRPT CJ, SRPT 
Bucureşti Aeroport HC. Reamintim din ediţia trecu-
tă că celelalte judeţe în care a fost introdusă acţiunea 
sunt: IPJ Sibiu, DGPMB – BPTP S.P. Metrou şi Supra-
faţă, SRPT Bucureşti - SJPT Dâmboviţa PPTF Găeşti, 
SRPT Braşov – SJPT Harghita; SRPT Gara de Nord.

Majorarea de 75% 
pentru 2014

•	 anulare calificative 2014, 
pentru: M.G. (ITPF IS), 
C.D.M. (IPJ PH);

•	 anulare calificative 
2012-2013 nefinalizate, 
pentru: L.E. (IPJ HR), B.N. 
(DGPMB S2), O.B. şi S.I. 
(DGPMB S4), M.I. (IPJ 
PH), T.M.S. (DGPMB S9), 
D.E. (DGPMB S12);

•	 plata diferenţelor salaria-
le corespunzătoare func-
ţiei ierarhic superioare 
având în vedere atribuţi-
ile similare din fişa pos-
tului, în cadrul aceluiaşi 
compartiment, pentru: 
S.R.E. Şi N.A. (DGPMB 
S10), 24 de poliţişti de la 
ITPF Sighetul Marmaţiei 
– SPF Suceava;

•	 sporul de 100% pentru 
munca prestată în zilele 
de repaus săptămânal 
înainte de 2010 pentru 
membrii de la IPJ: Alba 
(două dosare), Braşov, 

Brăila, Hunedoara, 
DGPMB (SIRAP);

•	 anularea ordinului de 
punere la dispoziţie a lui 
B.D.M. şi obligarea la re-
integrare pe un post simi-
lar celui ocupat, precum 
şi plata daunelor suferite;

•	 recuperare spor 25% pen-
tru studii superioare sis-
tat pentru M.F.C. (IPJ Ma-
ramureş); P.M. (DGPMB 
Secţia 10); B.M.S., C.C., 
S.N.V., Z.A.G. (IPJ Vran-
cea)

•	 noi acţiuni pentru obliga-
rea la plata tuturor drep-
turilor salariale cuvenite 
de la data până la care 
ar fi trebuit să susţină 
examenul de absolvire a 
Şcolii de Agenţi de Poli-
ţie/ Academiei de Poliţie 
şi până la data încadrării 
efective în structurile 
MAI, promoţiile 2011- 
2012, pentru: A.V.A. şi 

M.V.N. (IPJ BC), M.I. şi 
D.A.M. (IPJ SB), V.M.C. 
(DGPMB S9), B.C.G. (ITPF 
Sighetul Marmaţiei);

•	 obligarea la plata către 
poliţiştii pensionaţi de la 
IPJ Teleorman a contrava-
lorii ajutorului în solde ca 
urmare a încetării rapor-
turilor de serviciu, prin 
pensionare pentru limita 
de vârstă, pentru: D.I.M., 
G.I., S.G.P., P.S.I.; D.I. (IPJ 
TR) şi C.G. (DGPMB);

•	 anulare contravenţie şi 
reţinere permis de con-
ducere pentru R.T.A. (IPJ 
Prahova), care a făcut 
accident în timpul unei 
misiuni cu autovehiculul 
din dotare;

•	 asistarea membrilor O.D., 
M.T. şi N.A. (DGPMB) în 
cazuri de plângeri pentru 
abuz în serviciu;

•	 ultraj – B.M. (IPJ TM)
(Angi Lincu)
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Potrivit art. 6 alin. 3 din Legea 364/2004 
privind organizarea poliţiei judiciare, eva-
luarea profesională a angajaţilor poliţiei 
judiciare se face de către şeful nemijlocit. La 
evaluare se va ţine cont şi de referatul con-
ducătorului parchetului sub coordonarea, 
controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară 
activitatea aceştia. Punerea în executare se 
face prin Regulamentul (aprobat prin OMAI 
3119/2014) privind întocmirea şi comuni-
carea referatului de evaluare profesională 
întocmit de conducătorul parchetului. Şefii 
structurilor de poliţie au obligaţia să solici-
te întocmirea acestui referat. Fac excepţie 
şefii posturilor şi secţiilor de poliţie rurală, 
pentru care solicitarea o va face şeful poliţiei 
orăşeneşti sau al celei municipale, care coor-
donează structurile rurale.

Referatul de evaluare profesională cuprin-
de aprecieri generale privind activitatea de 
constatare a infracţiunilor şi de urmărire pe-
nală desfăşurată de poliţiştii de la Judiciară. 
De asemenea, se includ în referat aprecieri 
specifice despre activitatea poliţiştilor, men-
ţionarea rezultatelor superioare sau inferi-
oare obţinute de aceştia şi recomandări pri-
vind îmbunătăţirea activităţii de urmărire 
penală. Aprecierile vizează calitatea actelor 
întocmite şi operativitatea în soluţionarea 
cauzelor, precum şi relaţia cu organele judi-
ciare.                                              (Teodora Ghiveci)

Aprecierea activităţii de urmărire pe-
nală vizează constatarea infracţiunilor, 
calitatea actelor întocmite şi operativi-
tatea în soluţionarea cauzelor, precum 
şi relaţia cu organele judiciare.

O.D. din DGPMB, L.E. din 
IPJ Harghita, V.C., C.I.M. 
şi S.C. din IPJ Sibiu au fost 
acuzaţi de fapte săvârşite 
în timpul şi în legătură cu 
serviciul, de genul neglijen-
ţă în serviciu sau purtare 
abuzivă. Ei au beneficiat 
de decontarea de către 
instituţie a onorariului 
avocatului. Chiar dacă se 
întârzie decontarea, Pro Lex 
finanţează membrilor săi 
plata avocatului, banii fiind 
restituiţi după decontarea la 
angajator a cheltuielilor de 
judecată.

Poliţiştii au dreptul să 
solicite acordarea asistenţei 
juridice gratuite conform 
OMAI 9/2009, prin cerere 
adresată şefului, de la data 
săvârşirii faptei. Cererea 
va fi însoţită de dovezile că 
împotriva sa sunt efectuate 
acte premergătoare sau că 
are calitatea de învinuit, 
inculpat ori de pârât, pentru 
fapte săvârşite în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu. În 5 
zile lucrătoare de la data în-

Prin adresa 83009/26.01.2015 către viceprim-
ministrul pentru securitate naţională, Gabriel 
Oprea, Pro Lex a solicitat mutarea agentului 
şef adjunct V. O. de la un post de poliţie al IPJ 
Galaţi. Poliţistul a cerut să se mute în judeţul 
Neamţ, pentru a se alătura soţiei şi celor doi co-
pii mici, care locuiesc acolo. IPJ Neamţ a avizat 
favorabil cererea de mutare, dar nu a contat. 
Problema reală e la IPJ Galaţi. Inspectorul şef a 
aprobat mutarea altor poliţişti, nu şi a lui V.O. 
Subsecretarul de stat Florea Oprea ne-a răs-
puns (înregistrat sub nr. 212807/02.03.2015) că 
mutarea nu poate fi soluţionată favorabil. Dacă 
o astfel de cerere nu poate fi rezolvată la nivel 
de ministru şi se preferă ca poliţiştii să demisi-
oneze, atunci să nu ne mai mirăm de ce pleacă 
oamenii din MAI şi nu se rezolvă probleme 
mult mai serioase.

O soluţie la îndemâna poliţiştilor este ac-
ţiunea în instanţă, care durează foarte mult, 
raportat la urgenţa situaţiei. Pro Lex are o speţă 
legată de neemiterea deciziei de mutare, din 
cauză că şeful IPJ Alba a dat aviz negativ, deşi 
poliţistul a fost declarat admis la concurs. În 
această acţiune am solicitat constatarea nele-
galităţii articolului din Legea 360/2003, care se 
prevede ca modificarea raporturilor de serviciu 
să fie reglementată prin OMAI.

Altă soluţie e ca poliţistul să găsească un 
coleg la schimb. V.O. n-a identificat un poliţist 
care să vrea să se mute de la Neamţ, la Galaţi. 

Stop pentru reunirea familiei !

Asistenţa juridică gratuită

MAI preferă să piardă poliţişti decât să accepte mutarea lor pentru reîntregirea 
familiei. Viceprim-ministrul Oprea n-a putut soluţiona problema.

Evaluarea Poliţiei 
Judiciare

DREPTURI PROFESIONALE

În fine, ultima soluţie e sistemul de pile şi şpă-
gi, care ar rezolva sigur problema, fapt de noto-
rietate, deşi nerecunoscut şi infirmat oficial.    

(Vasile Lincu)

registrării cererii, o comisie 
prezintă şefului unităţii re-
zultatul verificărilor şi pro-

punerile, consemnate într-
un proces-verbal. Termenul 
maxim pentru emiterea dis-

poziţiei zilnice de acordare 
a sumelor necesare asigu-
rării asistenţei juridice este 

de 20 de zile lucrătoare de la 
data aprobării cererii.

Pentru asigurarea asisten-
ţei juridice, unitatea încheie 
anual contract/convenţie cu 
unul sau mai mulţi avocaţi, 
urmând ca şeful unităţii să 
comunice poliţistului da-
tele de contact ale acestora. 
În cazul în care poliţistul 
agreează să fie asistat de 
unul dintre aceşti avocaţi, 
îl informează în acest sens 
pe şeful unităţii. Poliţistul 
căruia i s-a aprobat cererea 
poate să încheie contract de 
asistenţă juridică şi cu un alt 
avocat decât cel selectat de 
către unitate. În această si-
tuaţie unitatea asigură plata 
sumelor de bani către poli-
ţist, pe baza documentelor 
justificative legal întocmite 
de avocat, din care să reiasă 
plata onorariului acestuia 
de către poliţist. Atenţie! Se 
decontează doar cheltuielile 
efectuate după data depu-
nerii cererii de asistenţă 
juridică.  

(Vasile Lincu)
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•	Acordare timp liber com-
pensator pentru munca 
prestată în zilele de repa-
us săptămânal, de sărbă-
tori legale şi în celelalte 
zile în care nu se lucrea-
ză, în schimbul normal 
de lucru sau spor aferent, 
pe ultimii trei ani de la 
data introducerii acţiunii 
pentru membrii de la 
Focşani, Giurgiu, Medgi-
dia, Pucioasa, Râmnicu-
Vâlcea, Deva;  

•	 Plata sporului de 100% 
pentru sâmbete şi dumi-
nici cuvenit poliţiştilor 
locali de la Petroşani;

•	Obligarea la plata normei 
de hrană sistate, drept 
ce a fost stabilit prin ho-
tărâre de consiliu local 
pentru poliţiştii locali din 
Giurgiu;

•	Anularea sancţiunii de 
destituire pentru D.Ş.M. 
din Poliţia Locală Călă-
raşi;

•	Anularea dispoziţiilor 
primarului de recuperare 
a sporurilor de fidelitate 
şi dispozitiv acordate 
poliţiştilor locali din Cluj 
Napoca.

•	Anularea calificativului 
pe anul 2013 acordat lui 
C.V.P de la Poliţia Locală 

Târgovişte;
•	 Suspendarea şi anularea 

deciziei prin care s-a 
dispus destituirea poliţis-
tului local G.G. de la Târ-
govişte, precum şi reinte-
grarea în funcţia publică 
deţinută anterior;

•	Anularea deciziilor de 
imputare emise de direc-
torul general pentru recu-
perarea normei de hrană 
acordată poliţiştilor locali 
din Galaţi.

•	Obligarea Primăriei Rovi-
nari, judeţul Gorj, la plata 
către poliţiştii locali, pen-
tru perioada 03.07.2013 – 
31.10.2013, a contravalorii 
sporului pentru condiţii 
vătămătoare în cuantum 
de 15% din salariul de 
bază, actualizată cu indi-
cele de inflaţie;

•	Obligare la reîncadrare 
conform dispoziţiilor 
Legii 284/2010 şi la stabi-
lirea corectă a modului 
de calcul a drepturilor 
salariale lunare, în care 
să fie inclusă vechimea, 
precum şi acordarea 
sporului de 15% pentru 
lucrul în condiţii deose-
bite; obligarea la emiterea 
deciziilor de reîncadrare 
pentru poliţiştii locali din 

Râmnicu-Vâlcea. 
•	 Reprezentarea în penal 

a poliţistului S.I.C. – PL 
Tg Jiu, acuzat de purtare 
abuzivă.

Succese în procese
•	 Tribunalul Bucureşti a 

obligat Primăria Chiajna 
la plata către reclamanţii 
B. M., C.M.,  D. G., E.M., 
G.V., M.G., P.G., S.N.D., 
V.C. a drepturile salariale 
pentru orele lucrate în 
zilele de sărbători legale 
şi repaus săptămânal, 
conform expertizei con-
tabile. 

•	 S-a anulat la fond sancţi-
unea disciplinară de des-
tituire pentru B.A.B. din 
Poliţia Locală Călăraşi.

•	 Tribunalul a anulat deci-
zia directorului executiv 
al Poliţiei Locale Târgu-
Jiu prin care s-a dispus 
recuperarea sumelor 
reprezentând norma de 
hrană aprobată prin hotă-
rârea consiliului local;

•	 S-a anulat definitiv deci-
zia 22/10.05.2013 emisă 
de Camera de Camera 
de Conturi a judeţului 
Giurgiu, respingându-se 
ca nefondat recursul de-
clarat.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Acţiuni pentru Poliţia Locală
Procesele câştigate de Pro Lex înseamnă, în majoritatea 
dosarelor, bani recuperaţi pentru membrii noştri.

Iată câteva recomandări pentru apărarea împotriva 
dispoziţiilor de imputare. Poliţiştii locali din Galaţi 
au primit normă de hrană prin HCL 173/2011. 
Curtea de Conturi a constatat nelegalitatea HCL şi a 
indicat ca poliţiştilor să li se impute sumele primite, 
care nu intră sub incidenţa legii privind amnistia 
fiscală, norma de hrană nefiind drept salarial. Dar 
HCL este supusă controlului de legalitate de către 
Instituţia Prefectului. Este un act administrativ 
care, o dată intrat în circuitul civil, potrivit Legii 
554/2004, nu mai poate fi revocat, ci doar anulat 
de instanţă. Curtea de Conturi nu poate anula 
un act administrativ. Instituţia, pe baza deciziei 
Curţii de Conturi putea cere instanţei constatarea 
nulităţii HCL. Hotărârea instanţei prin care constată 
nelegalitatea HCL, produce efecte doar pentru viitor. 
Astfel nu se mai justifică imputarea iar poliţiştilor 
locali li se aplică Legea 124/2014, care dispune 
amnistia fiscală. Aceasta este şi poziţia Ministerului 
Finanţelor din adresa 429.693/09.10.2014. Norma 
de hrană este un drept salarial, potrivit Sistemului 
european de conturi 1995 (ESA 95), aprobat prin 
Regulamentul (CE) 2223/96, vezi şi Ministerul 
Finanţelor în adresa 365.005/04.10.2011. Pro Lex a 
folosit aceste argumente pentru membrii săi din 
Poliţia Locală Galaţi.                                  (Av. Gabi Stoia)

Majoritatea angajaţilor ANAF şi din unităţile subordo-
nate foloseşte, timp îndelungat, aparatura dotată cu 
ecran de vizualizare, ceea ce duce la afecţiuni oculare. 
HG 1028/2006 conţine prevederi referitoare la cerin-
ţele minime de sănătate în muncă, acolo unde per-
sonalul lucrează în astfel de condiţii. În urma sesiză-
rilor Pro Lex către unităţile în care lucrează membrii 
noştri, la Braşov şi Ploieşti deja s-a dispus efectuarea 
de controale oftalmologice gratuite.   (Voinea Negoiţă)

Tribunalul Bucureşti ne-a admis acţiunea  recla-
mantei D.A. împotriva Direcţiei Generale Regionale 
a Finanţelor Publice Craiova şi a anulat deciziile 
şefului instituţiei,  prin care i se imputau 28.716 
lei, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 
Ne judecăm în continuare în dosarele: M.V. pentru 
anularea ordinului ANAF de eliberare din funcţie; 
G.M.S. (DGRFP Braşov), N.A. (DGRFP Ploieşti) şi C.B. 
(DGRFP Iaşi), pentru anularea deciziilor de eliberare 
din funcţie; M.D., chemată în calitate de pârâtă pen-
tru a plăti despăgubiri unei firme. Tribunalul Bucu-
reşti a admis acţiunea membrilor noştri din ANRSC 
(Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice) şi a obligat pârâţii la plata drepturilor sa-
lariale reprezentând norma de hrană, conform OG 
26/1994, retroactiv din 01.01.2008 până la 31.03.2010, 
sume indexate cu indicele de inflaţie.

Contra imputării

Oftalmologie gratuită 
pentru ANAF

Acţiuni pentru Vamă

Evaluarea Poliţiei 
Judiciare
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FOCUS

„V-aş da normă de hrană 
dacă aş avea bază legală” 
spuneau unii primari.

Într-un moment electoral 
a venit şi reglementarea nor-
mei de hrană, mai exact prin  
OUG 65/2014. Campania a 
trecut şi a venit timpul să se 
emită HCL pentru acorda-
rea normei de hrană. Dacă 
erau oameni de pe stradă şi 
nu făceau un text mai prost 
decât cel din OUG 65/2014, 
conceput parcă să dea frâu 
liber creativităţii primarilor 
şi consilierilor locali. 

La aceeaşi lege, au fost 
următoarele interpretări:

Cuantumul normei 
de hrană 
•	 unele consilii locale nu au 

acordat normă de hrană, 
prevalându-se de expre-
sia „pot acorda”. Astfel, 
se creează discriminare 
în raport cu alţi poliţişti 
care lucrează în aceleaşi 
condiţii de muncă. Acest 
lucru este în contradicţie 
chiar cu motivul adoptării 
OUG 65/2014 exprimat în 
expunerea de motive.

•	 unele consilii locale s-au 
prevalat de expresia „în li-
mita bugetului aprobat” şi 
au prevăzut sume care nu 
se raportează la o valoare 
calorică şi cu atât mai pu-
ţin la cele menţionate în 
anexa nr. 1 a OG 26/1994.

•	 alte consilii locale au 
acordat norma de hrană 

nr. 6, acordată şi poliţişti-
lor din MAI.

Modul de calcul al 
normei 
•	 unele consilii locale au 

acordat norma de hrană 
pe zile efectiv lucrate, fără 
să motiveze în vreun fel 
hotărârea;

•	 alte consilii locale au 
acordat norma de hrană 
pe zile calendaristice, 
similar personalului cu 
statut special din cadrul 
structurilor MAI.

Personalul care pri-
meşte norma
•	 unele consilii locale au 

acordat normă de hrană 
întregului personal din 
Poliţia Locală, respectând 
voinţa legiuitorului ex-
primată în expunerea de 
motive prin menţionarea 
numărului posturilor ocu-
pate. 

•	 alte consilii locale au acor-
dat norma de hrană doar 
personalului încadrat în 
funcţii publice specifice.

Pentru a clarifica situaţia, 
Guvernul a modificat din 
nou legea şi a prevăzut nor-
me metodologice aprobate 
prin HG. Asta a creat alte 
probleme. Unii au suspen-
dat plata normei de hrană 
până apar normele metodo-
logice, alţii au conştientizat 
că nu există temei de sus-

pendare şi au plătit. A înce-
put altă discuţie pe normele 
metodologice de aplicare 
a normei de hrană: de la 
norma 6, s-a ajuns la norma 
1, de la zile calendaristice, 
la zile efectiv lucrate, de la 
acordare, potrivit plafoane-
lor calorice stabilite în OG 
26/1994, la cât vor primarii. 

Oamenii aceştia nu vor să 
înţeleagă că norma de hrană 
este o alimentaţie de pro-
tecţie care se acordă pentru 
efortul suplimentar depus 
în îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu. Acest drept nu 
se negociază şi trebuie acor-
dat, fără posibilitatea de a fi 
cenzurat de decizia politică 
a primarilor sau consilierilor 
locali. 

Miting şi manevre 
necolegiale
Pe fondul acestei situaţii, 
Pro Lex a decis că vorba 
bună și argumentele legale 
nu sunt suficiente. Forţa 
argumentelor pierdea te-
ren în faţa argumentelor 
forţei. Drept pentru care, 
în 16 martie s-a organizat 
miting de protest în Piaţa 
Constituţiei din Bucureşti 
şi în faţa Instituţiei Prefec-
tului din Arad. Câteva sute 
de poliţişti locali din multe 
zone ale ţării, indiferent de 
apartenenţa sindicală, au 
venit să-şi arate nemulţu-
mirea în legătură cu intenţia 
MDRAP de a reduce ceea ce 

Nu e norma de hrană, ba e norma de hrană!
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primiseră deja, prin hotărâri 
ale consiliilor locale. A fost 
cel mai important miting al 
poliţiştilor locali, arătând 
solidaritatea acestora, ca-
pacitatea de mobilizare şi 
implicare, precum şi faptul 
că doar Pro Lex a făcut ceva 
concret pentru ei.

Rectificăm, și alte sindi-
cate au făcut ceva…  „au 
împiedicat desfăşurarea 
mitingurilor şi participarea 
oamenilor la proteste”. Avem 
în acest sens situaţia de la 
Cluj-Napoca. Acolo, Sindi-
catul Poliţiştilor Locali „Na-
poca”, informat în legătură 
cu mitingul din faţa Institu-
ţiei Prefectului, a formulat 
propria cerere de autorizare 
a unui miting, în aceeaşi zi, 
aceeaşi locaţie şi aceeaşi 
oră cu Pro Lex. Ştiau foarte 
bine că astfel nu va mai fi 
autorizat mitingul nostru. 
A doua zi, liderul Pro Lex 
a fost sunat să meargă de 
urgenţă la director în birou. 
De faţă cu toţi şefii poliţiei 
locale, liderul de la „Napo-
ca” i-a zis că retrage cererea 
de autorizaţie şi nu mai par-
ticipă la miting. A motivat că 
pichetarea Prefecturii n-ar 
fi cea mai bună soluţie, că 
nu ies în stradă toate poliţi-
ile locale din ţară şi că ar fi 
penibil dacă ar ieşi doar cei 
din Cluj. 

Ne-am zis: „Treaba lor, 
oricum nu ne bazam pe ei, 
noi ieşim în stradă ca şi cei-

lalţi poliţişti locali din Arad, 
Suceava, Bucureşti şi alte 
judeţe.” Dar hotărârea de a 
merge mai departe îşi are 
costurile sale: în încercarea 
de a se deplasa la Turda, 
pentru a discuta cu membrii 
din acel oraş, liderul nostru 
Ionuţ Rotaru Bodea şi-a 
găsit maşina personală cu 
roţile dezumflate.

Jocul de-a autori-
zaţia
În ziua mitingului, de la 
Primărie a venit mesajul că 
acesta nu se poate organiza 
din cauză că autorizaţia a 
fost aprobată pentru Sindi-
catul „Napoca”. După ce am 
adus în discuţie şi plângeri 
penale, Primăria a revenit 
cu mesajul: „s-a făcut o 
greşeală, de fapt pentru 
Pro Lex s-a autorizat mitin-
gul”. Dar lucrurile nu s-au 
terminat aici. Directoarea 
poliţiei locale Cluj Napoca 
i-a convocat de urgenţă pe 
toţi angajaţii structurii chiar 
în ziua mitingului şi le-a 
transmis următorul mesaj: 
„Atenţie! Până la sfârşitul 
lunii februarie aveţi banii 
de hrană pe card, inclusiv 
retroactiv, deci 1440 RON. 
Dar dacă ieşiţi azi la protest, 
poate se răzgândeşte prima-
rul şi atunci toată lumea va 
suferi, din cauza celor care 
vor să iasă azi în stradă”. Cei 
mai mulţi au crezut, mitin-
gul nu a mai avut loc, deşi 

Nu e norma de hrană, ba e norma de hrană!
problema era proiectul de 
HG, nu neaplicarea HCL, 
iar în data de 19 februarie 
se dă citire unui document 
prin care primarul Emil Boc 
decide ca norma de hrană 
să nu se mai acorde până la 
elaborarea metodologiei.

În loc de concluzii
Poliţiştii locali pot conta, pot 
reprezenta o forţă dacă sunt 
uniţi şi nu se mai lasă pros-
tiţi. Acum s-a făcut dreptate 
prin reglementarea normei 
de hrană şi nu este loc de 
negocieri în modul de apli-
care, legea trebuie aplicată 
în integralitatea sa. Locul 
poliţiştilor locali este doar 
în Pro Lex, nu în sindicatele 
primăriilor. Poliţiştii locali 
trebuie să-şi decidă singuri 
soarta, să alegă să fie activi 
într-un sindicat în care se 
regăsesc.

Mitingul şi argumentele 
juridice privind discrimina-
rea angajaţilor au avut re-
zultate. Guvernul a aprobat 
prin ordonanţă de urgenţă 
ca norma de hrană să se 
acorde pentru tot personalul 
poliţiei locale, nu doar pen-
tru poliţişti. Prin acelaşi act 
normativ s-a decis prelun-
girea cu 1 an a şcolarizării a 
politiştilor locali de la ordine 
publică şi rutier. Cursurile 
din unităţile de învăţământ 
ale MAI vor avea, astfel, o 
durată de 6 ani.

(Vasile Lincu)
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Abordarea corup-
ţiei, din perspec-
tiva prevenirii 
acesteia, trebuie 

să se plieze pe noile date. Să 
ne reamintim câteva dintre 
progresele făcute. 

2011 – se modifică baza 
legală privind testarea inte-
grităţii profesionale a perso-
nalului ministerului. Astfel 
apar: publicitatea actului 
în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, prevederea expresă 
că provocarea din partea 
testatorilor Direcţiei Ge-
nerale Anticorupţie (DGA) 
este interzisă, obligaţia 
prelucrării de către şefi cu 
întreg personalul structurii 
a cazurilor pozitive (cei care 
nu au pretins sume de bani/
avantaje) etc.    

2012 – intră în vigoare 
Strategia Naţională Antico-
rupţie 2012-2015 (SNA 2012-
2015). Printre altele SNA 
implementează, experimen-
tal, testele de integritate, la 
nivelul instituţiilor publice, 
ca o măsură cu caracter ex-
clusiv administrativ. 

2013 – este adoptat OMAI 
privind prevenirea corupţi-

ei. Pentru prima dată s-au 
introdus prevederi privind 
obligativitatea participării, o 
dată la trei ani, a întregului 
personal al MAI, la cel puţin 
o instruire anticorupţie or-
ganizată de DGA. 

2014 – începe implemen-
tarea noilor coduri Penal şi 
de Procedură Penală. 

Finalizarea unor proiecte 
cu parteneri străini în care 
s-au analizat cele mai bune 
practici anticorupţie din sta-
tele UE, implicarea societăţii 
civile, creşterea mobilităţii 
DGA, îmbunătăţirea dotării 
auto sunt alte măsuri care 
merită amintite. Prin contri-
buţia structurilor ministeru-
lui, apare un nou Ghid Anti-
corupţie,  descărcabil de pe 
pagina de internet a institu-
ţiei. Indicele Transparency 
International 2014  situează 
România, pentru al doilea 
an consecutiv, pe locul 69 
din 100 (0 - o ţară extrem de 
coruptă, 100 - foarte curată). 

Informarea, conştientiza-
rea şi instruirea anticorup-
ţie, prin DGA, a înregistrat 
cel mai ridicat număr de 
participanţi (poliţişti, per-

sonal militar, personal con-
tractual şi civil). Rezultatul a 
fost înmulţirea denunţurilor 
făcute de lucrătorii minis-
terului şi a valorii sumelor 
refuzate. Dacă în 2013 se 
ajungea la valori de 15.000, 
35.000 sau 50.000 euro, în 
decembrie 2014 un poliţist 
de frontieră a refuzat 80.000 
euro, oferiţi de un cetăţean 
ce intenţiona să introducă 
în ţară ţigări de contraban-
dă.

Concluziile sunt: avem 
o legislaţie mai bună, s-au 
luat mai multe măsuri iar 
personalul MAI este mult 
mai bine informat. Statisti-
cile DGA şi DNA arată însă 
că fapte de corupţie tot au 
loc în MAI. Ce mai putem 
face în continuare? Două 
sintagme ar trebui să carac-
terizeze acţiunile anticorup-
ţie în MAI: perseverenţă şi 
adaptabilitate. Psihologul 
şi filosof american,William 
James spunea: „Poartă-te ca 
şi când ceea ce faci contea-
ză. Pentru că aşa şi este.” 

(Robert Neacşu – Direcţia 
Generală Anticorupţie, 

Serviciul Prevenire)

LEGISLAȚIE

Din ce în ce mai curați
Avem legislaţie anticorupție mai bună, s-au luat mai 
multe măsuri iar personalul MAI este mult mai informat. 
Poliţistul refuză mită de zeci de mii de euro. 

Din 1 februarie 2015 au intrat în vigoare 
modificările aduse OG 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor. Prin  OG 5/2015 pentru 
modificarea unor termene prevăzute de OG nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
s-a majorat, de la o lună la două luni, termenul 
în care organul care a aplicat sancţiunea 
contravenţională are obligaţia să comunice 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 
Executarea sancţiunii contravenţionale se 
prescrie în cazul necomunicării procesului verbal 
de constatare a contravenţiei, în termen de două 
luni de la data aplicării sancţiunii.

Din 24.02.2015 concedierea este lovită de nulitate 
absolută dacă angajatorul nu a acordat preaviz 
salariatului. Prin Decizia 8 din 8 decembrie 2014 
pronunţată în dosarul 7/2014 privind recursul 
în interesul legii, ÎCCJ a statuat că neacordarea 
preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 
75 alin.1 din Codul Muncii republicat, respectiv 
cu durata cuprinsă în contractele colective sau 
individuale de muncă, dacă aceasta este mai 
favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a 
măsurii de concediere şi a deciziei de concediere.

Amenzile privind neplata rovinietelor sunt lovite 
de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe 
a agentului constatator. Prin Decizia 6 din 16 
februarie 2015 pronunţată în dosarul 14/2014 
privind recursul în interesul legii, ÎCCJ a decis că 
procesele-verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor încheiate pe numele deţinătorilor 
vehiculelor surprinse fără rovinietă, transmise 
acestora pe suport de hârtie, sunt lovite de 
nulitate absolută în absenţa semnăturii olografe a 
agentului constatator.                          (Av. Gabi Stoia)

Regimul 
contravenţiilor

Concediere nulă 
fără preaviz

Amenzile pentru 
roviniete

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
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Poliţia Presei

Mediafax, Hotnews
Angajaţii MAI vor primi, din 
2015, sporuri de 75% pentru 
zilele de weekend şi sărbă-
torile lucrate
Angajaţii Ministerului Aface-
rilor Interne (MAI) vor primi, 
din 2015, sporuri de 75 la 
sută pentru orele muncite în 
zilele declarate nelucrătoare, 
potrivit unui ordin de minis-
tru pus în dezbatere publică 
pe site-ul instituţiei. Ordinul 
supus dezbaterii publice 
reglementează condiţiile de 
acordare, în 2015, pentru 
personalul MAI a majorării 
salariale prevăzute de art.13 
alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fon-
duri publice în anul 2014.
 Oficiali MAI au declarat 
pentru MEDIAFAX că, odată 
cu intrarea în vigoare a aces-
tui ordin, angajaţii ministe-
rului vor primi sporul indife-
rent dacă ziua de sărbătoare 
lucrată este „recuperată” 
cu o zi liberă la o altă dată.  
„Ziua liberă oferită în com-
pensaţie pentru o zi muncită 
în weekend sau cu ocazia 

unei sărbători legale nu este 
de ajuns. Sporul reprezintă 
ceva în plus faţă de com-
pensaţie. Înainte, pentru o 
astfel de zi lucrată, angajaţii 
primeau două zile libere”, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, 
preşedintele Pro Lex, Vasile 
Lincu. Lincu a mai spus că, 
în condiţiile actuale, când 
MAI are deficit de personal, 
ar fi fost imposibil ca pentru 
o zi lucrată un angajat să 
primească două libere. Din 
acest motiv, la presiunea sin-
dicatelor, s-a stabilit ca cea 
de-a doua zi să fie plătită cu 
75 la sută din valoarea unei 
zile lucrate.

Cuget Liber
Tentaţia uniformei. ISU 
Dobrogea, pe lista unităţilor 
care fac angajări?
Liderii Sindicatului Naţional 
al Poliţiştilor şi Vameşilor 
„Pro Lex” au anunţat o veste 
bună pentru militarii ce au 
fost disponibilizaţi în urmă 
cu aproximativ patru ani: o 
parte dintre ei se vor putea 
întoarce la serviciu, căci 
reprezentanţii Ministerului 
Afacerilor Interne urmează 

să facă angajări.
„În cadrul şedinţei de dialog 
social cu reprezentanţii Mi-
nisterului Afacerilor Interne, 
ni s-a comunicat verbal că 
180 de posturi vor fi scoase la 
concurs, pentru a fi ocupate 
prin rechemare în activitate 
a celor disponibilizaţi. Postu-
rile ce urmează să fie scoase 
la concurs sunt pentru pom-
pieri şi jandarmi”, a precizat 
Vasile Lincu, preşedintele 
Sindicatului „Pro Lex”.
Surse din rândul militarilor 
susţin că printre unităţile 
vizate s-ar număra şi In-
spectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Dobrogea”, în 
condiţiile în care, la începu-
tul lui 2014, de aici au fost 
disponibilizaţi aproximativ 
160 de angajaţi, în baza unei 
hotărâri a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie.

Sursa Zilei
Gabriel Oprea: Noua lege a 
pensiilor militare garantea-
ză drepturile angajaţilor din 
sistemul de apărare
Varianta finală a proiectului 
de lege va fi înaintată Guver-
nului şi, ulterior, promovată 

în Parlament. Respectivul 
proiect de lege are ca obiect 
reintroducerea sistemu-
lui pensiilor ocupaţionale 
pentru militari. Beneficiarii 
acestui sistem de pensii 
militare urmează să fie ca-
drele militare, aşa cum sunt 
definite de Legea 80/1995, 
soldaţii şi gradaţii profesi-
onişti, prevăzuţi de Legea 
nr.348/2006, poliţiştii, aşa 
cum sunt definiţi de Legea 
nr.360/2002, funcţionarii 
publici cu statut special 
din sistemul administraţiei 
penitenciare, conform Legii 
nr.293/2004. Potrivit pro-
iectului de lege, categoriile 
de pensii care vor compune 
sistemul pensiilor militare 
de stat, vor include pensia 
de serviciu pentru limită de 
vârstă, pensia de invaliditate 
şi pensia de urmaş.

Adevărul
Fabuloasa istorie a bişniţa-
rului Cristian Troacă, ajuns 
ministrul Cristian David
Cristian David, născut sub 
numele Troacă, este acu-
zat de procurorii DNA că 
a primit mită în valoare 

de 500.000 de euro. Istoria 
problemelor sale cu legea 
este, însă, mai veche. Troacă, 
cunoscut în lumea monde-
nă şi pentru căsătoria sa cu 
designerul Vanda Vlasov, a 
cunoscut ascensiunea în po-
litică sub aripa socrului său, 
controversatul Mihail Vlasov, 
unul dintre sponsorii USL.
  
Ring
Tăierea normei de hrană 
scoate Poliţia Locală în 
stradă 
Revolta angajaţilor acestei 
instituţii are la bază intenţia 
guvernului de a le tăia la 
jumătate norma de hrană. 
Proiectul de hotărâre care 
urmează să fie adoptat pre-
vede reducerea cu aproape 
50% a acesteia, motiv pentru 
care sute de poliţişti locali 
din toată ţara au decis să 
iasă în stradă.  700 de lei este 
salariul a 80% din poliţiştii 
locali. „La salariul de 700 
de lei se adaugă norma de 
hrană şi 10% spor de antenă 
pentru cei care folosesc staţi-
ile de emisie-recepţie” spune 
Vasile Lincu, preşedintele 
Pro Lex. 

Sporul pentru munca în zilele nelucrătoare a dominat începutul de an. 
Norma de hrană a poliţiştilor locali a fost în pericol de înjumătăţire.

MASS MEDIA
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MAGAZIN

„Asociaţia de Consiliere a Cli-
enţilor Bancari şi a Asiguraţi-
lor din România” s-a înfiinţat 
în scopul consilierii, gratuite, 
a clienţilor bancari şi a asigu-
raţilor din România cu privire 
la drepturile pe care aceştia 
le au şi mijloacele legale prin 
care îşi pot apăra drepturile şi 
interesele în calitate de consu-
matori. 

Asociaţia apără drepturilor 
şi interesele legitime ale clien-
ţilor inclusiv prin introducerea 
de acţiuni în justiţie. Preşe-
dinta asociaţiei este avocata 
Stan Anamaria, specializată în 
acest tip de procese. Aceasta a 
apărat cu succes mai mulţi pă-
gubiţi, printre care şi poliţişti.

 Potrivit publicaţiei Econo-
mica.net, doi poliţişti cu credit 
în franci elveţieni au câştigat 
procesul cu Raiffeisen, rata 
scăzând la jumătate. Şi asta 
după o restructurare a credi-
tului care, în loc să-i ajute, i-a 
pus în situaţia să plătească cu 
27.000 de franci elveţieni în 
plus. Aceştia vor plăti o dobân-
dă de doar 2% în loc de 8%. 

Rata e la discreţia 
băncii
Pentru a pronunţa o aseme-
nea soluţie, instanţa a reţinut 
următoarele: „Clauza de do-
bândă a fost clar în defavoarea 
consumatorului, din moment 
ce banca nu a explicat metoda 
de variaţie a dobânzii şi rata 
era, practic, la discreţia ei”. 
Astfel, motivează instanţa „au 
fost încălcate prevederile OG 
21/1992 şi ale Legii 193/2000, 

care stabilesc că variaţia do-
bânzii trebuie să fie clar pre-
cizată în contract, verificabilă 
şi în afara voinţei profesionis-
tului”.

Instanţa a eliminat şi comi-
sionul de administrare pe mo-
tiv că acesta are un cuantum 
nejustificat şi disproporţionat, 
la aproximativ 200 de franci, şi 
nu prezintă o contraprestaţie a 
băncii pentru încasarea sa de 
la clienţi.                    (Angi Lincu)

Te apără de bănci

Poliţist în versuri
O angajată a Poliţiei Locale Iaşi şi-a impre-
sionat colegii cu un talent ascuns vreme de 
mulţi ani. Olguţa Luncaşu Trifan tocmai a 
debutat cu volumul de poezii intitulat „43”, 
exact vârsta autoarei. Poliţista scria, cu in-
termitenţe, de peste zece ani. Curaj a prins 
după ce a postat pe Facebook o poezie, la 
care au avut multe reacţii pozitive, inclusiv 
de la oameni din domeniul literaturii. „Lu-
mea se miră cum pot eu, poliţist local, să 
scriu poezii? Şi noi suntem oameni, avem 
sentimente, trăiri. Nu suntem acei zbiri aşa 
cum suntem percepuţi, este o activitate 
profesională ce presupune o latură preven-
tivă. Eu chiar mă inspir din viaţa socială, 
din ceea ce se întâmpla în jurul meu atât 
la serviciu, cât şi în particular şi vreau să 
transmit un mesaj bine ţintit”, spune Olguţa 
Trifan.                                         (Lucian Bunduc)

Oricare ar fi numele tău, 
te-am cunoscut în urmă 
cu şapte-opt ani, asemeni 
multora dintre colegii mei. 
Mă întreb cum de astăzi, 
doar doi–trei dintre aceştia 
nu se află într-o relaţie cu 
tine. Era imposibil să nu te 
observăm şi să nu ne dorim 
să-ţi trecem pragul. Ce-i 
drept, şi tu te-ai străduit! De 
dragul vânzărilor pe care le 
puteai face, ai creat chiar şi 
nevoi.

Îţi aminteşti cum se de-
rulau obsesiv promoţiile cu 
tine pe toate canalele TV? Îţi 
aminteşti cum tronau afişe-
le imense în vitrine, atât de 
atractive , de ademenitoare, 
care mai de care mai ofer-
tante? Oriunde şi oricât, ac-
cesibilă şi la îndemână... 

Nu prea ţi-a trebuit mult 
ca să  reuşeşti. Şi asta pen-
tru că erai convingătoare, 
deosebit de amabilă, pre-
zentabilă, serioasă şi extrem 
de pricepută în a specula 
credulitatea, naivitatea, vul-

Scrisoarea unui debitor

ARS PRO LEX

„Asociaţia de Consiliere a Clienţilor Bancari şi a Asiguraţilor 
din România” apără drepturile şi interesele consumatorilor din 
domeniul financiar-bancar.

nerabilitatea, ignoranţa şi 
dorinţele noastre, ale celor 
care am crezut într-o falsă 
prosperitate. Targetul  tău a 
fost îndeplinit, astfel încât 
mulţi dintre noi am intrat în 
jocul tău, cu reguli stabilite 

doar de tine.
Costul, sau cum se mai 

spune în limbajul tău, DAE 
nu te-a preocupat, n-ai vrut 
să-l prezinţi onest de la în-
ceput. Însă ţi-ai ,,rezervat 
dreptul“, prin clauzele inse-

rate în fiecare contract, ca 
oricând doreai tu, dobânda 
să fie o surpriză. Da, chiar 
te-ai priceput la asta. O ade-
vărată profesionistă, n-am 
ce zice! Astfel, te-ai asigurat 
pe zeci de ani că-ţi satisfaci 

apetitul excesiv, adică a lua 
toată leafa colegilor mei, 
muncită din greu, şi casele 
pe care le-ai supraevaluat 
şi pe care le vinzi acum pe 
nimic, prietenilor tăi.

P.S. Din toate timpurile 
şi în toate orânduirile so-
ciale, legislaţiile penale au 
incriminat şi sancţionat 
sever infracţiunile săvârşite 
împotriva proprietăţii par-
ticulare. Deosebirile s-au 
făcut în funcţie de perioada 
istorică şi de particulari-
tăţile unei societăţi sau a 
alteia. Normele penale din 
orânduirile cu exploatare de 
clasă nu au incriminat, însă, 
niciodată faptele prin care 
minoritatea exploatatoare 
spoliază fără cruţare munca 
celor exploataţi. Aşteptăm, 
încă, reacţia şi implicarea 
celor care ar fi trebuit să ne 
protejeze de capcanele con-
tractelor pre-formulate, care 
te transformă din om liber 
în dator până la moarte.!

(Cms.şef. Viorica Popa)
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EVENIMENT

Ultragiaţi şi tot ei condamnaţi!
Doi poliţişti locali au primit închisoare 1 an şi 10 luni cu suspendare, după ce 
un taximetrist i-a înjurat şi a refuzat legitimarea. 
Poliţiştii locali J.D. şi S.I.C. 
din Târgu-Jiu i-au solicitat 
unui şofer de taxi să pă-
răsească zona carosabilă, 
pe care staţiona neregula-
mentar. Maşina se afla pe 
banda a II-a, în paralel cu 
alt autoturism. Taximetris-
tul C.A. a deplasat maşina 
aprox. 50 m, după care s-a 
întors şi a parcat regula-
mentar, în staţia de taxi. 
Din cauză că i-a înjurat şi a 
refuzat să se legitimeze, cei 
doi poliţişti au încercat să-l 
conducă pe taximetrist, 
cu forţa, la sediul poliţiei, 
pentru stabilirea identi-
tăţii. 

Judecătoarea Raluca Ele-
na Preda i-a condamnat pe 
poliţiştii locali la 1 an şi 10 
luni închisoare cu suspen-
dare, reţinând în motiva-
rea hotărârii următoarele:

„Deşi inculpaţii au sus-
ţinut că persoana vătă-
mată le-a adresat injurii 
şi aceasta a refuzat să 

prezinte documentele de 
identitate solicitate, de-
claraţiile acestora nu sunt 
susţinute de nici un alt 
mijloc de probă. Martorul 
B.C. a declarat că l-a auzit 
pe C.A rostind cuvinte in-
jurioase, însă acestea nu 
erau adresate agenţilor de 
poliţie, ci era modalitatea 
prin care acesta îşi mani-
festa nemulţumirea faţă de 
intervenţia organelor de 
poliţie (…)”.

La ce mai e bună 
uniforma?
În opinia judecătoarei, sus-
ţinerile poliţiştilor că cine-
va refuză să se legitimeze 
şi că i-a ultragiat trebuie 
dovedite şi cu alte mij-
loace. Cu alte cuvinte, îţi 
trebuie înregistrări video 
şi audio sau martori pen-
tru a proba că un cetăţean 
refuză să se legitimeze.  
„În exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, poliţistul este 

obligat să prezinte insigna 
sau legitimaţia de serviciu, 
după caz, pentru a-şi face 
cunoscută, în prealabil, 
calitatea (…). Astfel, pentru 
a beneficia şi a se prevala 
de dispoziţiile legale care 
dispun absolvirea de orice 
răspundere a poliţistului 
pentru fapte comise în 
exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, este necesar ca 
inculpaţii să se fi situat în 
cazurile stabilite de lege. 
Din declaraţiile părţii 
vătămate, coroborate cu 
declaraţiile martorilor … 
rezultă că cei doi inculpaţi 
nu s-au legitimat, nu şi-au 
declinat calitatea, nici la 
momentul abordării părţii 
şi nici ulterior.”

Deci, judecătoarea e de 
părere că, și dacă eşti în 
uniformă şi susţii că te-ai 
legitimat, pentru a be-
neficia de protecţia legii, 
trebuie să mai ai şi alte do-
vezi. Mai mult, oamenii de 

pe stradă pot fi martori ai 
acuzării, dacă nu au auzit 
că te-ai legitimat. Practic, 
înainte de vreo intervenţie 
trebuie să te asiguri că poţi 
dovedi că te-ai prezentat. 
Atenţie! Colegul de echipaj 
nu este martor, ci doar oa-
menii de pe stradă. 

Când invoci calita-
tea de suspect
„Chiar şi în ipoteza în care 
identitatea părţii vătămate 
nu ar fi putut fi stabilită 
în condiţiile legii (prin 
prezentarea unui act de 
identitate) – conducerea la 
poliţie şi folosirea forţei în 
acest scop, legea o impune 
dacă este vorba de persoa-
ne care, prin acţiunile lor 
periclitează viaţa persoa-
nelor, ordinea publică sau 
alte valori sociale, precum 
şi persoanele suspecte de 
săvârşirea unor fapte ilega-
le – împrejurări, condiţii, 
premise – nedovedite în 

cauză.”
Aceeaşi judecătoare 

Raluca Elena Preda consi-
deră că, dacă cineva refuză 
legitimarea şi nu face ceva 
de natură a periclita viaţa 
persoanelor, ordinea publi-
că sau alte valori sociale, 
trebuie lăsat să-şi vadă de 
drum. Nu poţi să invoci 
nici că este suspect de 
săvârşirea unor fapte ile-
gale, pentru că dacă nu l-ai 
nimerit pe infractor, vei fi 
tras la răspundere pentru 
purtare abuzivă.

În situaţia celor doi po-
liţişti locali se pot afla toţi 
poliţiştii, indiferent de 
structură. Interpretarea 
eronată a legii vulnerabi-
lizează sistemul de ordine 
publică. De aceea, Sindi-
catul Pro Lex asigură asis-
tenţa juridică a polițiștilor 
locali şi are încredere că 
soluţia nu va rămâne de-
finitivă, cu condamnarea 
acestora.          (Vasile Lincu)
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Nr. 
crt. Pro Lex SNPPC

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

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

2 Condiţii financiare Fiecare grupă sindicală constituie 
şi administrează propriile fonduri

În limita fondurilor, administrarea se 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

Condiţie acordare 
ajutor deces mem-
bru

Se acordă o sumă de 1.000 lei, 
fără nicio condiţie, chiar şi în 
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)

5 Condiţie acordare 
ajutor deces soţ/
copil

Se acordă o sumă de 800 lei, pen-
tru 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

6 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 sin-
dicale, 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

8 Cotizaţie  12 lei 1% din salariul brut realizat

Membrii de sindicat participă la 
constituirea fondului de întrajutorare 
prin redirecţionarea unui procent de 
2% din impozitul pe venit. Aceste fon-
duri le administrează liderii grupelor 
sindicale teritoriale, în folosul mem-
brilor care au constituit fondul. Mem-
brii unor grupe sindicale au înţeles 
că doar prin redirecţionarea celor 2% 
din impozitul pe venit au fonduri din 
care beneficiază de ajutoare la nevo-
ie, chiar şi pentru dotări logistice. 

I-am remarcat pe membrii din Pra-
hova, care au colectat 27.600 lei, din 
donaţii şi sponsorizări. Colegii din 
poliţia prahoveană au atras fonduri 
de 16.000 lei, cu care au decis să-şi 
renoveze şi doteze spaţiul de birouri 
(scaune, monitoare, tocătoare hârtie, 
aer condiţionat, dulapuri pentru arhi-
vare, scannere, tv, frigider, etc). 

Cei 2%  viraţi de cei 47 membri din 
Zimnicea s-au materializat în 4000 
lei, sumă folosită pentru achiziţio-

narea de echipament de fotbal, de 
calculatoare şi imprimante, precum 
şi pentru sprijinirea materială a ne-
voiaşilor. 

Tot ceea ce aveţi de făcut se re-
zumă la completarea formularului 
230, luat de la liderul sindical sau din 
pagina de internet. Liderul preia do-
cumentul completat sau îl depuneţi 
personal la Administraţia Finanţelor 
Publice de care aparţineţi, până în 
data de 25 mai.

Fondul de întrajutorare

Pentru 
vacanță 

și concediu

Oferta 
de telefonieCei 2% din impozitul pe venit pe care îi direcţionaţi către 

sindicat vi se întorc atunci când aveţi nevoie mai mare.

1. Ofertă Pensiunea Daniela 3* 
–  2015
Localitate: Orăştioara de jos
Perioada: 01.03. - 10.12.2015
80 – 100 lei/zi/camera/2persoane

2. Ofertă Specială Pensiunea 
Maridor 3* –  2015
Localitate: Mânăstirea Humorului
Perioada: 01.03. - 10.12.2015
Pachet 3nopţi/4 zile, cazare cu 
mic dejun inclus, 1 cameră/2 
paturi – 273lei/2persoane

3. Ofertă Specială Pensiunea 
Ermitage 3* –  2015
Localitate: Buşteni
Perioada: 01.03. – 01.12.2015
Pachet 3 nopţi/4 zile cazare 
demipensiune, 1 cameră/2 paturi 
– 360 lei/2 persoane

4. Ofertă Specială Vilă Maria – 
Litoral 2015
Localitate: Costineşti
Perioada: 19.06 – 10.09.2015
400-600 lei/5 nopţi/2 persoane, 
mic dejun inclus.

5. Ofertă Hotel Sanda 2*- Litoral 
2015
Localitate: Venus
Perioada: 19.06. – 12.09.2015
370 – 620 lei/cazare/5 nopţi/2 
persoane

6. Ofertă Hotel Topaz 2* – Litoral 
2015
Localitate: Cap Aurora
Perioada: 15.06 – 09.09.2015
600 -850 lei/5 nopţi/2 persoane, 
mic dejun inclus.

7. Ofertă Specială Hotel Cupidon 
2* superior - Eforie Nord – 2015
Localitate: Eforie Nord
Perioada: 15.06 – 10.09.2015
900 -1260 lei/5 şi 6 nopţi/2 
persoane, bonuri de masă 
incluse.

8. Ofertă Specială Hotel Claudia 
2* – Eforie Sud – 2015
Localitate: Eforie Sud
Perioada: 09.06 – 07.09.2015
400 -850 lei/5 nopţi/2 persoane, 
bonuri de masă incluse.

*La abonamentele Pro Lex 1 si Pro Lex 3 după 
depăşirea traficului internet inclus, viteza 
scade la 128 kbps. Preţurile sunt fără TVA.

1 2 3

4 5

6 7 8

Planul tarifar 1: 
- abonament lunar 4 EUR
- minute naţionale: 100
- minute în reţeaua Telekom incluse: 1000
- SMS-uri în reţeaua Telekom incluse: 1000
- Internet mobil naţional inclus: 700MB*
- discount telefon la activare sau prelungire 
contract: 40 EUR

Planul tarifar 3: 
- abonament lunar 6 EUR
- minute naţionale: 250
- minute în reţeaua Telekom incluse: 2000
- SMS-uri în reţeaua Telekom incluse: 2000
- Internet mobil naţional inclus: 1,5GB*
- discount telefon la activare sau prelungire 
contract: 45 EUR

Planul tarifar 4: 
- abonament lunar 12 EUR
- minute naţionale: nelimitate
- minute internaţionale  zona 1 - Europa fix, 
SUA, Canada, Israel - fix şi mobil: nelimitate
- minute în reţeaua Telekom incluse: 
nelimitate
- SMS-uri naționale, nelimitate
- Internet mobil naţional inclus: 2,5GB*
- discount telefon la activare sau prelungire 
contract: 100 EUR

OFERTA PRO LEX
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Lanţurile slăbiciunilor
Câteva explicaţii necesare despre protestele sindicale ale poliţiştilor, de la sfârşitul anului trecut

EVENIMENT

Poliţiştii afiliaţi în Federaţia 
Sindicatelor Democratice 
a Poliţiştilor din România 
au hotărât să protesteze în 
prezenţa lui Klaus Iohan-
nis, scria Evenimentul Zilei 
în decembrie 2014. Aceştia 
i-au cerut preşedintelui 
ales să li se alăture într-un 
demers prin care îşi reven-
dică drepturi pe care gu-

vernele care s-au perindat 
la conducerea ţării, nu le-au 
onorat. Protestatarii spun 
că „dialogul social până 
acum a fost mimat de către 
angajator, s-au făcut diverse 
jocuri de culise”. Cele câte-
va zeci de poliţişti au pro-
testat în faţa Ministerului 
de Finanţe, nemulţumiţi că 
nu primesc al 13-lea salariu 

„Apreciem munca depusă de dl. Iulian Surugiu 
pentru binele poliţiştilor, mai ales că în calitatea 
sa de pensionar şi om de afaceri, ar fi putut să se 
ocupe de alte probleme personale. Sunt convins 
că problemele de comunicare menţionate mai sus 
vor fi remediate în viitor. Îi asigurăm şi pe această 
cale, pe liderii şi colegii noştri din alte sindicate, 
că se pot baza pe solidaritate din partea Pro Lex”.

(Vasile Lincu)

sau banii pentru orele su-
plimentare. În plus, ei cer 
mărirea salariilor cu 10%. 

Câţiva dintre poliţişti 
au fost legaţi în lanţuri la 
protest, iar liderul sindical 
Iulian Surugiu a declarat 
că aceştia vor să transmită 
că mentalitatea în Poliţia 
Română este o mentalitate 
de tip comunist. Protesta-
tarii se simt trădaţi, „după 
ce nici un lider sindical 
din cadrul altor organizaţii 
sindicale  nu a fost alături 
de noi. În seara zilei de 
03.12.2014 un lider sindi-
cal (trimitere la Florin Ilie 
Vîlnei – FNSP Sed Lex, n.r.) 
care nu a făcut niciodată un 
protest îşi dădea cu părerea 
despre acţiunea FSDPR. 
Printre altele a afirmat că 
„protestul nu este bun de 
niciun fel”. Acest lucru se 
întâmplă când un lider de 
sindicat este cumpărat de 
angajator ori are ceva dosa-
re penale, că tot e la modă 
în rândul politicienilor, de 
ce nu ar fi la modă şi în rân-
dul sindicaliştilor?”

Aparenta lipsă de 
solidaritate
Avem tot respectul pentru 
poliţiştii care îşi exercită 
dreptul la liberă exprimare, 
deplasându-se de la sute de 
kilometri pentru a-şi clama 
drepturile. Pro Lex susţine 
cooperarea dintre sindicate 
şi acţiunile de protest ce 
exprimă revendicări în care 

se regăsesc şi membrii noş-
tri, dacă suntem informaţi 
în timp util şi convenim 
asupra unor mesaje. 

Spre exemplu, din punc-
tul nostru de vedere, a 
protesta cu lanţuri legate de 
picior dăunează imaginii 
poliţiştilor. Mesajul „dialo-
gul social până acum a fost 
mimat de către angajator” 
nu l-am fi folosit, în condi-
ţiile în care nu am avut cu 
niciun ministru comunica-
rea pe care o avem în pre-
zent cu dl. Gabriel Oprea. 
Mai mult, suntem convinşi 
că acelaşi lucru l-au re-
marcat şi colegii din SNAP, 
când i-au oferit ministrului 
o plachetă, ca semn de 
apreciere pentru ceea ce a 
făcut pentru poliţişti, pen-
tru drepturile acestora.

Regretăm faptul că dl. 
Iulian Surugiu a declarat 
că a fost invitat la sediul 
MAI, unde a discutat cu 
viceprim-ministrul pentru 
securitate naţională Gabriel 
Oprea, revendicările expri-
mate de FSDPR „Alexandru 
Ioan Cuza”. De fapt, la în-
tâlnirea respectivă, de la 
Excelsior, am participat toţi 
liderii sindicatelor repre-
zentative, fiind o întâlnire 
lunară cu staff-ul MAI. Toţi 
liderii de sindicat ne-am 
arătat nemulţumirea faţă 
de neacordarea majorării 
de 75% pentru munca pre-
stată în week-end.  Nu s-a 
discutat despre al 13-lea 

salariu sau despre creşteri 
salariale.

Confuzii 
şi dezinformări
Cu siguranţă ar fi fost şi 
membrii altor sindicate la 
protestele organizate de 
SNAP, dacă am fi fost infor-
maţi mai din timp, dacă lo-
cul de desfăşurarea a mitin-
gului nu ar fi fost schimbat 
în ultima clipă de la sediul 
MAI la sediul MFP şi dacă 
autorizaţia pentru miting ar 
fi fost pe numele organiza-
torului şi nu pe numele unei 
federaţii inexistente. La acel 
moment, eram în posesia 
autorizaţiei pentru mai 
multe proteste (în zilele de 
2, 4, 5 şi 6 decembrie 2014), 
în faţa sediului MAI, elibe-
rată pentru FSNPPCR (!?), la 
cererea trezorierului gene-
ral al SNAP, Marian Dragu. 

FSNPPC este federaţia la 
care sunt afiliaţi cei de la 
SNNPC, iar dl. Gruia Marin 
nu ştia să fi autorizat vreun 
miting. Pe de altă parte, în 
zilele de 2,4 şi 5 decembrie 
nu s-a prezentat niciun po-
liţist la protestele autorizate. 
De aceea nu înţelegem de 
ce dl. Iulian Surugiu este 
supărat că nu i-am fost 
alături în data de 6 decem-
brie, pentru a-i completa 
numărul de protestatari de 
la aproximativ 60, câţi s-au 
prezentat, până la 600, cât 
erau autorizaţi.

(Vasile Lincu)
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Fără poliţişti 
la casa Iohannis
În urma intervenţiei Pro Lex s-a revenit la normal privind 
paza locuinţei din Sibiu a preşedintelui Klaus Iohannis. 
Din 21 decembrie 2014 casa era păzită de poliţişti, care 
nu au pregătire specifică pentru protejarea obiectivelor 
aparținând demnitarilor.

Preşedintele Pro lex, Vasile 
Lincu a trimis plângeri că-
tre Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Sibiu şi către Mi-
nisterul de Interne în care 
a semnalat situaţia inadmi-
sibilă a poliţiştilor sibieni 
de la ordinea publică, puşi 
să păzească non-stop locu-
inţa lui Klaus Iohannis din 
Sibiu. 

„Paza pentru obiective 
se face, de regulă, doar 
patru ore, iar poliţiştii au 
program de opt ore. În afara 
faptului că sunt scoşi 18 
poliţişti din dispozitivul de 
ordine şi siguranţă publică, 
problema este că ei stau opt 
ore în picioare. Ar trebui să 
aibă gheretă, să nu stea în 

ploaie, vânt sau ninsoare. 
Celor cu maşini personale 
li s-a permis să mai stea în 
ele să se încălzească, dar 
benzina e pe banii lor. Este 
de asemenea o problemă 
când trebuie să se ducă la 
toaletă sau să mănânce. Cei 
de la IPJ Sibiu au spus că au 
făcut şi ei demersuri pentru 
ridicarea dispozitivului, 
iar de la Ministerul de 
Interne am primit o adresă 
că totul este în regulă şi că 
s-au luat măsuri pentru 
a le asigura ce le trebuie, 
dar nu este adevărat. Este 
pază permanentă pentru 
casa preşedintelui, pe care 
ar trebui să o facă SPP-ul”, 
afirma preşedintele Pro 

Pro Lex a formulat acţiuni pentru recuperarea 
sporului de 100% aferent muncii prestate în week-
end, până în 2009. Pe parcursul procesului, din 
diferite motive personale, posibil justificate sau pur 
şi simplu la sfatul altor colegi, unii membri s-au 
retras din Pro Lex. Timpul a trecut, procesul s-a 
terminat şi cei retraşi au constatat că aceia rămaşi în 
sindicat au început să primească tranşe din suma de 
20.000 lei.  Iar ei s-au ales cu regretele. Calitatea de 
reclamanţi au avut-o şi după retragerea din sindicat 
însă,  din neglijenţă sau dezinteres, în lipsa unui 
avocat care să-i reprezinte, din eroare, instanţa de 
judecată i-a scos din proces. Prin trecerea timpului, 
s-a prescris şi dreptul la acţiune. 

În Bucureşti, s-au aflat în această situaţie şi au 
pierdut, în medie, 20.000 lei, 10 poliţişti de la Secţia 
3, 51 de la Secţia 8, 28 de la Secţia 4 şi 34 de la Secţia 
11. Pentru cine nu s-a convins încă, Pro Lex are cele 
mai multe acţiuni formulate şi câştigate pentru 
membrii săi.

Pro Lex a iniţiat acţiune în instanţă pentru plata 
unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă aferente perioadei 
2012-2014, în sumă de 6 salarii de bază minime 
brute pe ţară garantate în plată/an. Acţiunea noastră 
a avut ca model acţiunea judecătorilor. Membrii 
care nu ne-au împuternicit până în prezent să-i 
reprezentăm în instanţă, sunt rugaţi să contacteze 
liderii Pro Lex.

Pro Lex a formulat acţiune în instanţă pentru 
membrii Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” 
Sibiu. Sindicatul are în vedere recuperarea 
sporului de până la 5% din salariul de bază cuvenit 
poliţiştilor care au în dotare câini de serviciu.

Pleci din Pro Lex, 
pierzi 20.000 lei

Acţiune pentru 
tichetele de vacanţă

5% pentru conductori

Lex. El a atenţionat că paza 
obiectivelor nu intră în 
atribuţiile poliţiştilor, care 
nu sunt pregătiţi pentru 
aşa ceva. „Putem spune că, 
fiind păzită doar de poliţişti, 
în condiții imprvizate, casa 
preşedintelui nu e protejată 
cu adevărat”, a afirmat 
Vasile Lincu. 
 
O problemă 
temporară?
Gabriel Ivanov, liderul Pro 
Lex Sibiu spune că şefii poli-
ţiei au promis că vor rezolva 
problemele. „După ultimele 
discuţii purtate ni s-a spus 
că este o problemă tempo-
rară şi că se va rezolva în 
scurt timp. Problemele cu 
programul de lucru sunt în 
curs de soluţionare, iar in-
spectoratul le-a pus la dis-
poziţie o maşină ca să des-
făşoare activităţile în zona 
respectivă. Marea problemă 
este preluarea serviciului 
de către cei competenţi să 
desfăşoare acest tip de acti-
vităţi, SPP, Jandarmeria”, a 
precizat Gabriel Ivanov.

În urma  sesizărilor Pro 
Lex, dispozitivul poliţiştilor 
a fost retras şi SPP a preluat 
complet protecţia locuinţei 
preşedintelui României. 

Peţa Gelu Ancu din cadrul Secţiei 16 Poliţie a fost 
reprezentat în instanţă de avocaţii Pro Lex pentru o 
contestaţie la o rezoluţie a procurorului, formulată 
de un cetăţean care îl acuza pentru fapte în legătură 
cu serviciul. La scurt timp după ce am câştigat pro-
cesul, acesta s-a retras din sindicat, întrucât calcula-
torul donat de Pro Lex Secţiei 16 Poliţie, nu a ajuns 
în biroul său, ci într-o locaţie în care se folosesc mai 
mulţi poliţişti. Cine ar fi crezut că reprezentarea în 
instanţă, gratuită şi cu succes, precum şi donaţia de 
aparatură logistică, creează nemulţumiri?

Cine să-l mai înţeleagă?


