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Având în vedere mai ales noutăţile legislative apîicabik începând cu I ianuarie 2019, vă precizăm 
yrmătoareie: ; j : : ::-Î 

1. în Monitoml Oficial al României, Partea î, m: 11Î6 din 29.12.2018, s-a publicai Ordoiianţa dc 
urgenţă a Guvernului nr. I W20\E privind insîituirea uwr măsuri în domeniíü investiţiilor puhiíce 
şi a unor măsuri fiscal-hugetare, modificarea şi completarea unor acte normative si prorogarea 
unor termene. 

Prin această ordonanţă, de urgenţă au fost adoptate şi unele măsuri câi*e privesc drepturile băneşti aJe 
personalului din instuţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi apărare naţională. 

in context. începând cii 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de funcţie/salariile de funcţie 
majoreaxi cu 1/4 ám diferenţa dintre sateriiil de/b-ază, seids áe fwECfie/sabriţil de Eweţie 
prevăsmte de lege penî ra mml 2022 -şi eel/cea 'die tana á e e e m W e 2#18. Totodată^ începând cu 
aceeaşi dată, cuantiuntil sporurilor, indemnizaţilor, compensafiilor, primelor şi al celorlalte 
demente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, ilin salariul brut lunar, solda 
lunară de care beneficia2â personalul plătit din fonduri publicCj se mcnţiae eel mait îa nivelul 
cuantumului acordat penti-u luna decembrie 2018, în masara în care personalul ocupă aceeaşi 
funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

AsiteL începând cu 1 ianuarie 2019, .^alariiie de baza şi soldele de funcţie/salariile de funcţie se 
majorează în condiţiile sus-menţionate, dar noile valori ale acestor demente rezultate ca ui-mare a 
majorării nu vor fj avane în vedere la stabilirea cuantumului sponiriîor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, porriviî 
legii, din salariul brut lunar/solda lunară, dacă legiaitoml nu a prevăzut în mod expres în cuprinsul 
ordonanţei de urgenţă o altă modalitate de calcul pentru aceste drepturi. Este de precizai faptul că se 
menţine măsura de acordare a majorărilor salaríale corespunzătoare pentru aciivitatea desfăşurată în 
zilele de repaus săptămânal, dc sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 
regleiBenfiril® în vigoare, un se ke rează , precum şi cete pentru munea suplimentară prestată 
peste programul normal de lucru de către pei^opialitl cu statat speelal care are at'ribufii pea tn i 
desfăşurarea activităţilor de«eb i te ea caracter operativ mm iieşrevăEUt în domeşiul ordinii şt 
siguranţei publice, în respectarea rcgiinuiui frontierei de stat a României, în situaţii de urgentă, în 
personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simpie. 
în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a cenifîcateior de înmatriculare ale 
auîovelîiculelor rutiere, care sc plătesc prin raportare k solda de funcţie 'salariu! de funcţie sau, 
după caz, la salariul de bază cuvenit(ă), proporţional cu timpul efectiv lucrat îa aceste 
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în aceste condiţii, pentru stabilirea începând cu data de 1 ianuarie 2019 a majorării salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, în aplicarea prevederilor art. 34 alin. <1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 114/2018, la nivelul ordonatorilor de credite se emit acte 
administrative. " ' 

O altă măsură ce vizează personalul militar, po.lipştii şi personalul civil este cea conform căreia. în 
anii 2019'2020j peotm aceste categorii de personal se decoiîtează serviciile toristice presfate de 
oriee structură de primire turistică aflată pe terhoriui Româîîlei, în limita valorica prevăzută la 
art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de ui-genţă a Guvernului nr.8/2009 privind actirdarea vouclierelor de 
vacantă? cii modificările şi compieiârile ulterioare, respectiv ÎB limita de 1.450 de M aiamalj pen t ra 
jRecare angajat (salariat). 

în ceea ce priveşte indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, 
despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepinri acordate potrivit actelor normative 
în v i d a r e , care mu îac par te di» soMa litnara breta/salarlíd l o sa r brut , precum şi cuantumul 
compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrana şi. respectiv, valoarea 
iinanciară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament, 
menţionăm că în perioada 2019-2021 aceste drepturi se menţin în plată la nivelul stabilii peitîru luna 
decembrie 2018. - ' . 

De altfel. în perioada 2019-2021 au se acordă a jqtoatdg sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la 
pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea ia rezervă, excepţie de la această 
măsură fiind sitiiaţia încetării raporturilor de mitocă sau de serviciu ca urmare a decesului 
angajatului, 

Alte masuri care vizează drepturile personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt cele care se referă la menţincrea^acordtoji 

. l è o o c e d l ^ ì patenigl în condiţiile în care prevederile a r t 10 alin. (7) din Ordonanţa de ui^enţă a 
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiâcal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea urtor termene, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică in mod 
corespunzător şi în anul 2019. precum şi cele prin care se modifică şi se completează art. 59 şi 60 
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile raiiitare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru clarificarea aspectelor ce ţin de isdexurea pensiilor militare die stat. 

Având în vedere cele sus-m.enţionate, sunt dispuse măsvtrile necesare modificării aplicaţiei 
infonnatice ite calcul a veniturilor salariale precum şi cele de actualizare a normelor metodologice 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului niilitar. poiiţiştilor .şi personalului civil din 
Ministerul Afacerilor Interne. 

2. în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 1045 din iG.ì2.20i8, a fost publicată Hotăra:-ea 
Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea saiariidui de buză minim brut pe ţară garamm în pUnct. 
La art. 1 din această hotărâre de Guvern se prevede că •'începând cu data de ì ianuarie 2019, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plaîă, prevăzut la an. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani. fată a 
include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei îtmar, pentru UB program norinai de lucru 
în medie de 167,33.3 ore pe lună, reprezentând 12,43 iei-'ora", iarprin excepţie <le la aceste prevederi 
"începând cu data de 1 ianuarie 2019,' pentru personalul în ţadrât ' |>e funcţii pentm care se 
prevede nivelul de studii superioare, eu vechime în muncă de cel puţin un an în domeninl 
studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi 
alte adaosuri, se majorează de la 2.080 iei b 2,350 i e i lunar, pentru uu program normal de 
lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/ora'*. 

Astfel,' prin corelarea prevederilor art. 34 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.l 14.'2Ü18 cu cele ale art. i din Hotărârea Gu\'ernüiui nr. 937/2018. se înţelege faptul cà începând 
cu data-de î ianuarie 2019 cuanluniui salaiiului de bază/'soklei de funcţie/siilariului de t'uncţie care 
face obiectul analizei comparative cu nivelul saiari-alui de' bază minim brut pe ţară garantat în plată 



_eşte cel «stahiHt. C3...iinrìare a maiorării cu 1/4 din diferenj-fi dintre salariul de_^bază, solda de 
fimelie/sălajiu! de^funcţie preyâŞedglege pentru a n u n o S S ş T c d ^ ^ i n luna decimRie'^tgr---— ; 

Reiterăm faptul Că roajorârile sala&ie p-reVăziite'de Legea nr. 15212017 • pmim aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă à Guvernului nr. 99/2016 privirid iineie măsuri pmtru sctlmizarea ' 
personalului plăiit din fonduri publice, prorogarea unor iermene, precum ^i mele măsuri fiscai-
bugetare, cu modificările' şi completările ulterioare, s-au determinat là un cuantum ai sâlariuiui de 
bază/soMei de funcţie/salariuiui de ñínctte de cel puiin 1.450 lei, iar. suma astisi rezuìtatà se adăuga 
la cuantumul .salariului de bază/soMei de fiincţie/salariukrde funcţie. în speţă, dacă vorbim de'un 
cufflitum aî salariului de bază^soidei de ftincţie/salarîuiui de nincţîe de 1.450 iei Î 0 % msjoraj'e 
reprezenta .suma de 145 lei. iar 15% majorare reprezenta suma de 218 lei, sume care se adăugau Îa:̂  
cuantumul de 1.450 iei, rezultând valori ale salariilor de funcţie de L595 lei şi ale soldelor de 
faacţie/saiariilor de bază de 1.6<>8 "ei. 

in condiţiile în care ari. 38 alin. (2) îit. s) din î.,ege:î-cadru nr. 153.^017 privind salarizarea a 
personaiuM plătU din fonduri pí4bUce¡ cu modificările şi completările ulterioare, prevede că 
"începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, (...) se majorează cu 25% faţă de 
nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, farà, a depăşi limita prevăzută îa art. 25, în măsura în 
care personalul respectiv îşi desiaşoară activittriea, în aceleaşi condiţii'', este clar că majorarea dc , 
25% aplicata potrivit prevederilor respective a generat pentru 2018 un cuantum brut al salariilor de 
funcţie de minim 1.994 lei {1.595x1.25) şî un cuantum brut a! salariilor de bază/soIdclor de 
funcţie dc minim 2.085 lei (1.668x1,25) - . 

Menţionăm că, în baza clarificărilor Minisrerului Mxmcii şi Justiţiei .Sociale, majorările salariului de 
bază-'saîariului de funcţie-'soldei de funcţie prcvâzuie în conţinutul, precum şi în anexele Legii-caiiru 
nr. 153/2017, cu modificările şi completările'ulterioare, sunt aplicabile începând cu anul 2019, în 
accepţiunea art. 38 alin. (4) din legea-cadru. „Precizăm că aceste clarificări suni detaliate şi în 
normele metodologice privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar, poliţiştilor şi 
personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne. , 

3 . Coisform art. 36 alin. (5) din acelaşi act normativ, "prin excepţie de la prevederile alin. ( 1), în anii 
2019-2020, pentru personalul miHiiir. poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare "şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională sc decontează serviciile turistice prestate dé orice structură de primire 
turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzuta Ia art. 1 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 (...)". 

Potrivit art. 76 alin.f4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările : 
ulterioare, contravaloarea servieiilor. .ţarlstice, Inclusiv trEnsporttil^lpejp^oyfar^^ 
intră în catcgona yenittiriìór eareătî ¿ant J m ^ ^ R i T m ^ t e l e s i l T S p o S u E r p e ' ^ S ^ — — 

Conform art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherejor de vacmţă.j^u modificărUe^âiLQtnpÎetârils ulterioare, "itistiluţiile publice. (,..), acordă, 
anua ţ^'aS'mSF'n^mar ie lp l ' ^^^ j^ de vacanţă în cuantum dc , 
1.450 lei pentru unsalarlatT .̂ ^ 

în ceea ce priveşte categoria serviciilor turistice pentru care se acordă decontarea su.s-menţionata, 
această categorie cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear 
şi agrement. "~ -------- - - — - — - . 

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2019 şi până îa data de 31,12.2020, personalul miliiar, 
poliţiştii şi personalul civil din cadrai M.AA, beneficiază de decontarea serviciilor turistice prestate: 
de orice structura de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică anuală de ; 
1.450 lei pentru fiecare angajat. Deeontarea seryiclilor turistice se realizeazâ indiferent dacă 
acestea au fost efectuate sau nu în perioada concediului de odihna. în aceste condiţii, doar 



Siimele decontate pentra servieiíle turistice care mi imt efectaate Ì B perioada coacediatai de 
"°5Jihiìa (concediu de odihnă cuvenit pe amii în curs; ccScecTrnTíé odihnă iüpimleiitar sau concecíiül"" 
de odihnă neefectuaí din anuí precedent) sân t neiiiipQzabîie, j a îaţeles-gi iKîpostalai pe walt. 
Decontarea serviciilor turistice se poale efectua de mai multe ori. panala TiîKîra va ion^ 'de "T:'45Ü" 
lei, iar în situaţia în care valom-ea serviciilor turistice este mai mar« decât această limită valorică se 
decontează doar 1.450 lei pentru fiecare angajat. , ' • • 

Pentru personalul mutat/ü-ansferat din akă unitate/structură, decontarea seri-iciilor turistice se 
realizează până la limita valorică de 1.450 lei, prin rapoitare la informaţiile aferente decontărilor 
anterioare cuprinse in Ceniftcutui ik scoatere şi alocare la drepTttri sau, după caz, în baza 
adeverinţelor emise de angajatorii anteriori cu priwe'la aite decontări ale serviciilor turistice ori la 
stimele acordate sub forma voucherelor de va.canţă. In cazul.peî"sonaliiiui împuteniicit/detaşat în alte 
unităţi/scaicturi ale rninislenîlai. decontarea serviciilor turistice se realizează-, de către 
unilatea,'stracîura unde personalul în cauză este deta.şal/împutemicit, potrivit legii, fiind utilizate 
liifoimaţiile aferente cuprinse îii Certificaî'ul de scoatere $i alocare la drepturi sau, după caz, în 
adevointe. în cazul personaMui detaşat la. instituţii publice din afaia, sistemului de aparare^ ordine 
publică şi securitate naţională, decontarea serviciîîor turistice "se realizează de către 
unitatea/structura unde personalul în cauză îşi -àtc funcţiu de bază, după ce instituţia publică la care 
este detaşat comunică motivele pentru care nu au putui n acordate vouchereîc de vacanţă la această 
instituţie, perioada de concediu de^odihnă "şi eventualele date cuprivire la unele sume acordate sub 
forma vouchereior de vacanţă, cu excepţia personalului detaşat, ia D.N..A.. şi D.I.Í.C.O.T.. care va 
beneficia de această decontare ia enîităţiie respective. 

Decontarea se realizează, de regulă, lunar,. în urnita fojidurilor alocate cu această destinaţie, de către 
structura financiar-contablla care asigură plata drepturilor saîaiiale ale personalului -solicitant, pe 
baza rapoartelor personale aprobate de şefii/conducătorii unităţii. Ia care se anexează, în original, 
următoarele documente justificative: • " 

a) facairile eliberate pe numele personalului soiidtatit pentru soiviciiie turistice plătite; 
b) documentele doveditoare aferente plăţii factuiiior; 
c) după caz, copia raportului personalului privind solicitarea efectuării concediuhii de odihnă, 

aprobat de conducerea unităţii,; pentru â-.se stabili modalitatea de reţinere a impozitului pe 
venit faţă de sumele aferente decontării. 

Facturile îîscaie trebuie să conţină noţiunea de "sen'icii turistice" sau titulatura distinctă a ser\'iciilor 
turistice cumpărate ("cazare";- "alimentaţie" - "masă", 'ş.a;)- Denumirea produselor sau a 
serviciilor, perioada-îii care acestea au fost efectuate, precum şi denumirea structurii de primire 
turistiea unde s-m efectuat serviciile turt&tiee. Penmi fiecare decontare trebuie să fie prezentate 
şi facturi care conţin obligatoriu servicii de cazsxe. 

Rapoartele personale vor conţine date referitoare ia,perioada supusă decontării, dacă aceasta se-
suprapune sau nu cu perioada de concediu de od i toă , personalul solicitant menţionând în cadrul 
acestuia dacă, până la momentul solicitării, a mai beneficiat de decontarea serviciilor turistice sau 
de sume acordate sub forma vouchereior de v^a.nţa. Totodată^ în raport se cuprind, atât declaraţia 
pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale, câf şi angajamentu.! dc a restitui în condiţiile 
legii sumele încasate fără temei-legal. Rapoartele personale aprobate, împreună cu documentóle 
justificative, se înaintează structurii financiar-contabiie îa începutul fiecărei luni calendaristice, de 
regulă, până pe data de 5 alunii. ; - - . • . • • 

Evidenţa dccontăi-jlor, ţinând, cont de limita valorică pre%-ăzută de lege, se va realiza la nivelul 
structurii financiar-contabiî.;- csre asigura plata drepturilor salariale ale personalului solicitant. 
Evidenţa cuprinde cel puţiîi.tâTOătoareîe date: numele şi prenumele personalului solicitant, gradul, 
data depunerii decontutaîi suma decontată, modalitatea de plată. Unirăţiie care au acordat această 
decontare vor menţiona în Cerdjkatui de scoatere ţi alocare la drepluri sumele astfel acordate 
până ia momentul schimbării poziţiei de activitate.-



Peniat perioada d? concediu dc odihnă in care au fost decontate servicii turistice de transport, nu se 
acordă şi decontarea tran.sportului dus-întors în contiti tinităţilor din cai-e personalul solicitant face 
parte fia deplasarea pentru .efectuarea concediului de odiimâ) prevăzută de actele nonnative 
specifice. în cazul decontării cheltuielilor.de transport o dată pe an pentru efectuarea concediului dc 
odihnă, distinct faţă de decontarea mior eventuale sendcii turistice de transport, se utilizcaz,ă 
modalităţile de dec<mtare specifice în vigoare. 

4. în Monitorul Oficial al României, Paitea i, nr. 797 din 18.09.2018 a fost publicată Hotărârea 
Guvemului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile, personaluim autoriiăîilor si imntufiilor 
publice pe perioada delegării şi deta^rii în alfă localitate, precum şi în cazul deplasării in 
imeresid serviciului. . • 

La art. 3 alin. (2) din această hotărâre de Guvern se prevede că "pentru punerea în ..aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri, ordosatori i priiicipali de credite pot emite norme laetedologîee 
proprii'"- în acest sens, în prezent se desfăşoară aetivităfîle pentru consultarea tîaitifîlor asupra 
proiectului ordinuiui ce cuprinde nonnele menţionate, în vederea definitivării cu celeritate i>. 
acestui proiect pe baza propnneriior şi observaţiilor comunicate. Astfel până la mouientul apn.-bârii 
.şi emiterii ordinului resp>ectîv. drepturile prevăzute de Hotărâi'ea Guvemului nr. 714/20! 8 se acordă 
în cadrul reglementat de acest-act normativ, ţinând cont totuşi şi de principiile/criteriile/condiţiile 
existente în cuprinsul .normelor Inteme, aferente domeniului, în situaţia în care nu se identifică-, 
elemente de noutate ale reglementarii. 

Precizăm că potrivit art. I alin. (2) din Ilotărârea Guvernului nr. 714/2018 "cheltuielile de 
transport pentru personalul din .sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, 
delegat, detaşat sau care se.depîasează'în interesul serviciului, se reglementează prin acte normative : 
specifice". în consecinţă, pentru decontarea cheltuielilor de transport în cazul personalului din 
Ministerul Afacerilor Interne se vor avea în vedere întocmai dispoziţiile actelor normative specifice, 
respectiv ale Hotărârii Guvemului nr. 372.''î990 privind dreplurile de transport (de personalului 
h'linisUirului Apărării Naţionale (nepublicată) - care se aplica personalului militar şi, după cav. 
personalului civil din Ministmil Afacerilor Interne, .potrivit Hotărârii Guvernului nr, 598/î 990 
privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Afacerilor Interne (ncpubiicalà) -
normă completată prin Hotărârea Guvernului nr. 502/1993, precum-şt'ale Hotărârii Guvernului 
ar.l 292/2003 privind drepturile de transport ale poliţipilor, elevilor şi sîudetiiiior din instit.uţUle de 
învăţâmânt pentru formarea poliţi.pilor, cu modificările şi compietârile ulterioare. 

5. în Monitorul Oficial al României. Partea i, nr. 1061 din 14,12,2018 a fost publicată Hotărârea 
Guvemului nr. 983./20Î 8 privind stabilirea zilelor de 24 p 31 decembrie 20Ì8 ca zile libere. Astfel, 
confonn art. 1 alin. (1) din acini normativ menţionat, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 au fost 
stabilite ca zile libere pentm .anumite categorii de salariaţi din sectonjl public. Confonn art. 1 
alin.(2) din hotărârea respectivă, recuperarea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 se va realiza prin 
prelungirea corespunzătoare a timpului de muncă până !a data de 31 ianuarie 2019. potrivit 
planificărilor .stabilite la .nivelul fiecărei instliuţii. 

Fondul de timp lunar calculat ?n rapcirt de număruş zilelor lucratoare corespunzătoare tiecărei lum 
nu se modifică, fiind în continuare de 19 zite, în luna dec-eaibrie 2018 şi de 20 zile în luna ianuarie 
2019. Drepturile băneşti calculate în raport,de nutnăruî zilelor lucrătoare d.in lunile decembrie 201^ 
şi ianuarie 2019 se determina ţinând cont de fondul de timp lunar asttc! stabilit. 

6. în Monitorul Oficial aî României, P&rtea I, nr, 1056 din ]3.12,201R a fost publicată Hotărârea 
Guvemului nr* 953/2018 pentru tnodificarea unor acte narmuiîve privind stabiiirea cuantimidui şi 
condiţiilor de acordare a mmpensufiei lunare pentru chirie. iVIai exact, acest act nonnativ aduce 
câteva modificări Hotărâi-ii Guvemului nr 284./2Q05 privind stabUirea cuantumului şi condiţiilor de 
acordare a compcmuţiei lunare pentru ckirie cuvenite poiiţiştilor, cu .modificàriie şi completările 
ulterioare, precum şi Hotăi-ârii Guveiimlui nr. 1867/3005 privind stabilirea cuantumului şi 
condiţiilor de acordare a compensatisi lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din 
Ăănisterui Apărării. mmoăificMh Şi compMMhukcriom'Q. • . 

http://cheltuielilor.de


Aceste moditîcări au în vedere adaptarea legislaţiei incidente stabilirii cuantumului şi condiţiilor de 
acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor'militare în activitate şi piiliţiştilor cu 
modificările Codului fiscal introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 18/2018 privind 
adoptarea unor măsuri ftscid-hugeiare şi pentru modificarea fi completarea unor acte normative, 
în sen-sui eliminării obligaţiei contribuabililor de a face dovada înregistrării contractelor de 
ìnchinèrè la orcanele fiacaic/admmistraţnle nnanoare. Această adaptare mai'^Seaza şi eliminarea* 

. pentru poliţişti a condiţiei de stabilire a reşedinţei sau a domiciliului la j ^ g s a locuinţei închiriate, 
condiţie care nu sc l^^aseşîeniîrca2uT~cadrelof miluire"şi care~exista' doar în legătura cu 
obligativitatea prezentării de către poliţişti a dovedii înregistrării contractelor de închiriere Ia 
organele fiscale/administraţiile finaiciare. Totodată, se asigură un mod unitar de reglementare 
referitor la condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru c t e i e când se analizează modalitatea 
de atiibuire a unei locuinţe din fondul locativ de stat. fiind modificate în acest sens prevederi ale 
Hotărârii GiivemiUuinr.284/2005. ',' ' ' , ' 

*** 

în vederea clarificării oricăror probleme ivite în aplicarea actelor normative sus-menţionate imitâţile 
se vor adresa Direcţiei Generale Financiaîe, cu tnenţiuiîea că în acesi sens sc vor transmite toate 
datele şi jnfonnaţii'le necesare ce vizează fieciire problemă. 

Cu stimă, 

SECRETAR GEN 
Chestor principa 

BOGDAN-MIHABL WK 


