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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, în ședința de guvern din
20 ianuarie 2020, a fost adoptată HOTĂRÂRE pentru stabilirea drepturilor
de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere și
transport ale personalului militar și civil participant la misiuni și
operații în afara teritoriului statului roman.
Hotărârea de Guvern a fost inițiată ca urmare a discuțiilor avute de
ministrul afacerilor interne domnul Marcel Vela cu militarii și jandarmii români,
în timpul vizitei din Afganistan în luna decembrie.
Adoptarea Hotărârii de Guvern de astăzi a ținut cont și de faptul că, în
ultima perioadă, contextul de securitate din teatrele de operații în care
desfășoară misiuni personalul român s-a modificat semnificativ, riscurile la
care sunt supuși aceștia crescând.
Actul normativ adoptat prevede creșteri ale diurnei pentru militarii,
jandarmi și polițiștii aflați în misiuni (pentru ofițeri de la 90 până la maxim 140
de euro pe zi, pentru maiștrii militari, subofițeri și agenți de la 80 până la
maxim 130 euro pe zi) în funcție de gradul de risc existent în zona de
desfășurare a misiunilor sau operațiilor.
Totodată, personalul participant la misiunile cu caracter umanitar
beneficiază de diurnă în valută în următoarele cuantumuri:
a) ofițerii – 70 de euro/zi/persoană;
b) maiștrii militari, subofițerii, agenții de poliție și agenții de poliție
penitenciară – 65 de euro/zi/persoană;
c) alte categorii de personal – 60 de euro/zi/persoană.
„Anterior adoptării acestei Hotărâri de Guvern, cuantumurile diurnei în
valută de care beneficia personalul român în temeiul HG nr. 518/1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (diurnă de categoria I), cu
modificările și completările ulterioare, erau mai mari decât cele ale personalului
militar și civil participant la misiunile şi operaţiile în afara teritoriului statului
român. Astfel, în Afganistan, potrivit HG nr. 518/1995, diurna de categoria I
pentru personalul român este în sumă de 120 USD/zi, în timp ce un soldat
primește, în prezent, 35 EUR/zi, iar un ofițer 45 EUR/zi, cu posibilitatea
majorării acesteia cu 100%″.
În situația în care partenerii externi sau structurile aliate care
coordonează misiunile nu asigură drepturile polițiștilor, jandarmilor sau
militarilor români, aceștia vor beneficia de drepturile decontate de către statul
român.
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