Hotărâre
pentru modificarea și completarea unor acte normative privind stabilirea cuantumului
și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi
condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din
Ministerul Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24
ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul
cuprins:
1. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele
soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d). Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în
situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate
ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;”
2. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele
soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. c). Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în
situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate
ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;”
3. Articolul 31 se abrogă.
4. La articolul 6 alineatul (3), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului/soţiei autentificată de notarul public,
privitoare la situaţia locativă a acestora și la clauzele minime obligatorii ale contractului de
închiriere. Declaraţia soţului/soţiei cadrului militar îndreptăţit nu se anexează în situaţii temeinic
justificate pe bază de documente prezentate în acest sens;
…………………………………………………….
d) copie de pe contractul de închiriere;”
5. Articolul 171 se abrogă.
6. Prima liniuță de la nota din anexă se abrogă.
Art. II – Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi
condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 19 aprilie 2005, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit
încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit.d).

2. La articolul 2, litera f) se abrogă.
3. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit
încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit.c).
4. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.
5. La articolul 31 alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 4 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) adresa la care locuiește;
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Compartimentul de resurse umane al unităţii de poliție în care este încadrat polițistul, verifică
elementele cuprinse în raportul prevăzut la art. 4 și certifică, sub semnătură, realitatea datelor
privind situaţia profesională a acestuia.”
Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sintagma „solda lunară brută” din
cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005, cu modificările și completările ulterioare, se
înlocuiește cu sintagma „solda de funcție în plată”, iar sintagma „salariul de bază” din cuprinsul
Hotărârii Guvernului nr. 284/2005, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu
sintagma „salariul de funcție aflat în plată”.
Art. IV – Prin excepție de la art. 7 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005, cu modificările
și completările ulterioare și de la art. 5 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2005, cu
modificările și completările ulterioare, pentru contractele de închiriere încheiate de la data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, compensația lunară pentru chirie se acordă de la data încheierii
contractului de închiriere dacă raportul prin care se solicită acordarea compensației lunare pentru
chirie este înregistrat la compartimentul documente clasificate al unității militare/secretariatul
unității de poliție, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
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