
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

 

INFORMARE 

 

Vă aducem la cunoștință că astăzi, 20 martie 2018, Camera 

Deputaților ca for decizional a adoptat propunerea legislativă de modificare 

a unor acte normative. 

Actul normativ adoptat amendează prevederile cu privire la acordarea 

compensaţiei lunare pentru chirie din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și din Legea 

nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, toate cu 

modificările și completările ulterioare. 

Așa cum rezultă din Expunerea de motive a propunerii legislative, prin 

textul normativ propus inițiatorii au avut în vedere identificarea unei soluții 

care să sporească loializarea polițiștilor/cadrelor militare față de instituțiile 

în care își desfășoară 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. 

Cu privire la Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 februarie 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, la articolul 31 după alineatul (11) se 

introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins: 

(12) Polițistul care îndeplinește condiţiile de acordare a compensaţiei 

lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (11) şi care contractează un credit 

ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, beneficiază de 
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compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata 

de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din 

rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru 

chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăşi 

rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. 

(13) În situaţia prevăzută la alin. (12), compensaţia lunară pentru 

chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. 

Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru 

situaţia prevăzută la alin. (1) şi (11) şi pentru situaţia prevăzută la alin. 

(12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații. 

Precizăm că în momentul de față legea este trimisă Președintelui 

României pentru promulgare, iar potrivit Constituției României legile intră 

în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României sau 

la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. 
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