Polițiștii maramureșeni vor să le fie plătite orele suplimentare și să aibă mașini moderne în dotare
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Orele suplimentare pe care le lucrează polițiștii maramureșeni, la fel ca și colegii lor din
țară, nu sunt plătite la ora actuală. La fel, lasă mult de dorit și dotarea logistică a celor
care ar trebui să apere cetățeanul de infractori. Recent, Federația Sindicatelor
Democratice a Polițiștilor din România a cerut actualului guvern să țină cont de principalele
probleme cu care se confruntă oamenii legii, fie ei polițiști, jandarmi sau polițiști de frontieră. Ei
cer acordarea unui spor salarial de 100% pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă, duminică și
sărbători legale, începând cu data de 1 ianuarie 2016, aplicarea creșterii salariale de 25%,
emiterea normelor metodologice de aplicare a Legii Pensiilor Militare (aprobată și promulgată în
2015, cu aplicabilitate din ianuarie 2016), respectiv acordarea, de la 1 ianuarie 2016 a
drepturilor suspendate în 2010, respectiv al 13-lea salariu și primele de vacanță.
Se cere Guvernului, de asemenea, modificarea cadrului legislativ privind decontarea
cheltuielilor de transport, în sensul eliminării discriminărilor existente între cei mutați în interesul
serviciului și cei mutați la cerere.

„Nimeni nu contabilizează orele suplimentare”
Viorel Stroe, vicepreședinte al Sindicatului Național al Agenților de Poliție din România, a spus
că nimeni nu ține o evidență orelor suplimentare, fiind imposibil a se calcula un număr exact.
„Este imposibil de calculat, pentru că nu se contabilizează orele acestea. Încă se lucrează la
negru în Poliția Română, pentru că orele suplimentare nu se pontează. Trebuie plătite și orele
în care polițiștii stau în stand-by, în caz că se întâmplă ceva. Cele mai mari probleme ale
polițiștilor din Maramureș sunt legate de plata acestor ore și de dotarea logistică. Întrebați pe cei
de la IPJ Maramureș câte girofare și sirene au fost cumpărate la mașinile noi?”, a menționat
Viorel Stroe.
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