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la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

Prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, acestei
categorii de personal i se conferă un statut special, determinat de
îndatoririle şi riscurile deosebite ale serviciului poliţienesc, de
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, de
răspunderea pe care o incumbă portul şi uzul de armă, cu certe diferenţieri
faţă de ceilalţi funcţionari publici.

Corelativ îndatoririlor specifice şi restrângerii exerciţiului unor
drepturi şi libertăţi, prin Statutul poliţistului s-au legiferat unele drepturi
băneşti sau materiale, precum şi măsurile de protecţie socială de care pot
beneficia poliţiştii.

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 22  alin. (5) din
Legea nr. 360/2002, “funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se
stabilesc prin lege”, s-a întocmit prezenta ordonanţă privind salarizarea şi
alte drepturi ale poliţiştilor.

Ţinând seama de necesitatea respectării termenului de 6 luni
prevăzute de Legea nr. 360/2002, pentru elaborarea actului normativ care
să reglementeze funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor (termen
care curge de la data intrării în vigoare a acesteia), s-a considerat
oportună adoptarea acestuia sub formă de ordonanţă a Guvernului.

Prezentul act normativ reglementează, în principal, drepturile de
care pot beneficia poliţiştii în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1)
lit. a), b), d), f) şi i) din Statut. De asemenea, s-au avut în vedere şi alte
categorii de drepturi.

Totodată, la elaborarea ordonanţei s-a ţinut seama şi de principiile
generale consacrate de legislaţia în materie care guvernează statutul şi
salarizarea altor categorii de personal bugetar (cadre militare, magistraţi),
personal din sistemul de învăţământ, controlori financiari din cadrul
Curţii de Conturi).

De asemenea, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă
privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de
Interne şi a structurilor subordonate, în cuprinsul ordonanţei au fost
incluse dispoziţii aplicabile tuturor categoriilor de personal din această
intituţie care se demilitarizează şi cărora le sunt aplicabile prevederile
Statutului poliţistului. 
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Precizăm că, în cuprinsul ordonanţei, echivalarea gradelor militare
cu grade profesionale se face cu menţinerea drepturilor câştigate anterior,
potrivit prevederilor dispoziţiilor alin.(1) al art. 73 din Statutul
poliţistului. De asemenea, se prevede menţinerea drepturilor salariale şi a
măsurilor de protecţie socială de care poliţiştii au beneficiat în calitate de
cadre militare, conform prevederilor Legii nr. 138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii.

Prin Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003
s-a înlocuit termenul de “ofiţer de poliţie” prevăzut la art. 8 şi art. 9
alin. (1), art. 35 alin. (3) şi art. 51 cu termenul de “poliţist”. De asemenea,
titlul anexei nr. 4 s-a modificat având următorul cuprins: “Reglementări
privind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţii în afara
Ministerului  Administraţiei şi Internelor sau la regiile autonome”.

La anexa nr. 4, după punctul 9 s-a introdus punctul 10 cu următorul
cuprins: “10. Poliţiştii pot fi detaşaţi la regiile autonome ce participă la
realizarea sarcinilor în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi
siguranţei naţionale, care le achită drepturile salariale prevăzute la pct.1.”

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.


