MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
Biroul Executiv Central vă informează că în cursul zilei de 19 iunie 2017, va fi
transmisă o scrisoare către Președintele Românei, domnul Klaus Werner Iohannis, din
partea Corpului Național al Polițiștilor cu solicitarea de a nu promulga și a retrimite spre
dezbatere parlamentară ”Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice”.
Solicitarea a fost argumentată atât din punct de vedere constituțional, dar și cu
privire la oportunitatea aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, astfel:
Valorile nominale ale soldelor de grad/salariilor gradului
profesional deţinut sunt mult mai mici decât cele aflate
în plată, astfel cum au fost majorate la 01.12.2015, fiind
remarcat faptul că la finalul aplicării etapizate a legiicadru, respectiv în anul 2022, se vor acorda valorile mai
mici, fiind necesară modificarea cuantumurilor
soldelor/salariilor de grad reglementate la art. 7 alin.
(2) din Anexa VI la un nivel superior cuantumurilor
aflate în plată, eventual la un nivel care să ţină cont
măcar de actualizarea proporţională
cu
evoluţia
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
în perioada 2015-2017.
Drepturile acordate care sunt de natură a compensa
situaţiile generate de interesul instituţiei, respectiv
interesul serviciului (indemnizaţia de instalare,
indemnizaţia de mutare, etc.), nu vor duce la creşterea
cuantumului drepturilor cuvenite pentru această
activitate, în condiţiile în care se circumscrie aplicării
art. 25 alin. (2) din lege, generând de fapt
imposibilitatea acordării acestor drepturi. Dacă aceste
drepturi vor fi plafonate devin niste drepturi iluzorii fără
a avea eficacitate și aplicabilitate conducând la
îngrădirea
drepturilor constituționale cu privire la
muncă și ar duce chiar la atingerea existenței acestor
drepturi.
Pentru eliminarea tuturor discrepanţelor salariale
înregistrate în acest moment în salarizarea personalului
militar şi a poliţiştilor se impune modificarea şi
completarea art. 38 alin. (3) din lege pentru aplicarea
în integralitate a prevederilor legii-cadru pentru
personalul cu statut special din cadrul instituţiilor
publice din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, începând cu data de 1 ianuarie
2018.
Va vom informa cu privire la rezultatele acestui demers al Corpului Național al
Polițiștilor.
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