MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

COMUNICAT
INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național
al Polițiștilor la
Întâlnirea de lucru organizată la sediul Ministerului
Afacerilor Interne în data de 14.01.2021

La această întâlnire a participat ministrul afacerilor interne, domnul Lucian BODE,
secretarul de stat, chestorul general de poliție Bogdan DESPESCU, secretarul de stat
Norocel-Pompiliu STROE, secretarul general, chestor șef de poliție Ioana
DOROBANȚU, directori din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, iar din
partea organizației profesionale, secretarul general al organizației, chestor de poliție
Marcel SIMION.
Domnul Lucian BODE – ministrul Afacerilor Interne a prezentat planul de măsuri pe
trei paliere: măsuri adoptate, măsuri propuse și măsuri în analiză.
Măsurile adoptate:
Aprobarea OMAI nr. 184/2020 privind acordarea titlului de specialist de clasă,
beneficiari aproximativ 76.000 de polițiști cu un impact bugetar 119 milioane lei
pentru anul 2021;
OUG privind decontarea serviciilor turistice neefectuate în anul 2020, acestea se
pot deconta și în anul 2021 în limita a 1450 lei. Impactul bugetar estimat 200
milioane lei;
Acordarea stimulentului de 75% din salariu de baza pentru cei care aleg să nu își
îngrijească de la domiciliu copilul minor. Impactul bugetar estimat 239 milioane
lei;
Măsurile propuse:
proiect de OUG privind acordarea unui stimulent salarial în cuantum de 1000 lei
brut, pentru personalul MAI care luptă pentru combaterea COVID 19.
Beneficiari aproximativ 35.000 de lucratori. Impact bugetar 35 milioane lei
lunar;
Amendament de modificare a Legii nr 56/2020 pentru ca personalul MAI
decedat ca urmare a contactării virusului COVID 19, să beneficieze de pensie de
urmaș în cuantum de 75% din salariul de bază;
”Unitas per Veritatem”

Demersuri de modificate a Legii nr. 487/2002 - Legea sănătății mintale și a
protecției persoanelor cu tulburări psihice;
Măsurile în analiză:
Proiect privind majorarea sporului pentru polițiștii de poliție judiciară.
Beneficiari aproximativ 32.000 de polițiști. Impact 103 milioane lei.
Demersuri privind actualizarea normei de hrană. Impact 185 milioane lei;
Ministrul Afacerilor Interne a precizat încă o dată că „la nivelul MAI nu a fost susținută,
nu este în elaborare și nu se intenționează promovarea ori susținerea vreunui demers
legislativ prin care să fie modificate condițiile privind accesarea drepturilor de pensie
ale categoriilor profesionale de la nivelul instituției ori cuantumul acestor drepturi”.
Reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor a reiterat necesitatea unui dialog
echilibrat și totodată a solicitat stabilitate și predictibilitate la nivel decizional și social.
În acest context, devine necesară identificare unor modalități de aplicare în integralitate
a normelor privind drepturile salariale pentru polițiști ca și componentă a Sistemului
Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.
De asemenea reprezentantul Corpul Național al Polițiștilor a precizat că organizația
profesională este în măsură să prezinte atât propuneri de modernizare instituțională, cât
și soluții circumscrise scopului său de susținere și promovare a intereselor polițiștilor și
apărare a drepturilor acestora.
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