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INFORMARE

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că azi, 25 aprilie 2017,
a avut loc în Camera Deputaților votul final pentru adoptarea
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative.
Astfel au fost aprobate următoarele amendamente:
 Acordarea, începând cu luna aprilie 2017, a celei de a doua
tranşe de 50% din suma compensatorie corespunzătoare
salariului de merit în plată în anul 2009, şi nu începând cu
luna august 2017.
 Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul
civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure
continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara
programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază
pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de
bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Activităţile
concrete şi condiţiile de acordare a sporului să se stabilească
prin ordin al conducătorilor instituţiilor de apărare.

 Începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar,
poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul
instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte
asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate,
acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat - pe baza
pontajelor, şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de
bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum
şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare
neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit, se
determină prin raportare la salariul de bază/solda de
funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu
poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată.
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