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Corpul Național al Polițiștilor vă informează
că în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1036 din 06.12.2018 a fost publicată Legea nr. 288 din 29
noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative https://www.cnpromania.ro/upload/blog/legea_288.pdf.
Legea face parte din categoria legilor organice și va urma să modifice
prevederi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, ale Legii nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum și ale Legii nr. 384/2006
privind statutul soldaților și gradaților profesioniști cu privire la acordarea
compensației lunare pentru chirie prin plata ratei sau a unei fracțiuni
din rata aferentă unui credit imobiliar sau ipotecar contractat de
polițiștii/cadrele militare/soldații sau gradații profesioniști care
îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie.
Precizăm că în actul normativ au fost preluate propunerile și observațiile
susținute de către organizația profesională în cadrul Comisiilor de dialog social.
În expunerea de motive se arată că:
instituțiile din domeniul securității naționale sunt de o importanță
deosebită pentru menținerea și restabilirea echilibrului, ordinii și
siguranței societății și respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești;
un just echilibru între drepturile și obligațiile polițiștilor și militarilor
nu este doar un deziderat ci se impune deoarece recompensarea
acestora proporțional cu rolul și locul pe care îl ocupă în societate
reprezintă o garanție pentru repectarea de către aceștia a obligațiilor
care le incumbă. Modalitățile de realizare ale acestui echilibru sunt
multiple și includ pe lângă stabilirea unui nivel de salarizare
corespunzător, acordarea de sporuri specfice, a unor facilități pentru
cadre și familiile acestora;
modalitățile de recompensare a polițiștilor/militarilor au în vedere
loializarea față de instituțiile în care își defășoară activitatea, față de
valorile și principiile statului român și ale Uniunii Europene, în spiritul
unei deserviri cât mai competente și adecvate a beneficiarului
activității lor, cetățeanul;
în considerarea realităților contemporane vizând deficitul de personal
și plecarea din sistem (pensionări masive), precum și faptul că nu au
mai fost fonduri în vederea edificării unor locuințe de serviciu, iar cea
mai mare parte a personalului care îndeplinește anumite condiții
beneficiază de chiria legală, se impune adoptarea unor măsuri prin
care suma compensatorie acordată cu titlu de chirie să poată fi

utilizată de către aceștia în vedere achitării unei rate (fracțiuni de
rată) la un credit imobiliar/ipotecar contractat.
Modalitatea oferită de lege constă în amendarea corespunzătoare a legilor
cadru, respectiv a Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, a Legii nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum și a Legii nr. 384/2006
privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, toate cu modificările și
completările ulterioare.
Cu privire la Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului
modificările sunt:
la art 31 după alin. (11) se introduc trei noi alineate, alin. (12), (13)
și (14) cu următorul cuprins:
o (12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a
compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (11) și
care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat
achiziționării unei locuințe, beneficiază de compensație
lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata
de derulare a creditului repsectiv, pentru plata ratei sau a
unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație,
compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul
prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită
pentru creditul ipotecar/imobiliar.
o (13) În situația prevăzută la alin. (12) compensația lunară
pentru chirie se acordă pentru o singură locuință
achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru
chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația
prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la
alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre
aceste situații.
o (14) Pentru personael prevăzute la alin. (12) sumele pot fi
justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în
rate a unei locuințe.
Vă reamintim că în prezent Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului
prevede la art. 31:
(1)Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o
altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă
proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în
situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul
la o compensaţie pentru chirie de până la 50 % din salariul de bază.
(11)Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în
localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate
personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care
nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de
compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe
baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din
care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.
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