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Doamnei ANA BIRCHALL 
Ministrul Justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor 

strategice ale României, interimar 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că Legea 145/2019 privind Statutul polițiștilor de 

penitenciare prevede sprijinul privind construirea și cumpărarea unei locuințe și 
posibilitatea înlocuirii compensației lunare pentru chirie cu rata lunară aferentă 
plății creditului imobiliar/ipotecar,  

vă solicităm să dispuneți măsurile necesare de punere în aplicare cu 
celeritate a prevederilor legale susamintite, astfel încât angajații sistemului 
penitenciar să poată beneficia de acest drept. 

Art. 109 și Art.111, alin. (9)  din prezentul Statut prevăd următoarele: 
Art.109  
(1) Polițiștii de penitenciare vor fi sprijiniți în construirea sau cumpărarea, o 

singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuințe proprietate personală, 
în localitatea în care își are sediul unitatea la care sunt încadrați, din fondurile 
Administrației Naționale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în 
condițiile legii. 

(2) Polițiștii de penitenciare, titulari ai contractului de închiriere a locuinței 
de serviciu, care au lucrat în poliția penitenciară sau în sistemul administrației 
penitenciare peste 15 ani și care s-au pensionat potrivit legii, precum și cei care 
și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și s-au pensionat pentru 
invaliditate, în condițiile legii, iși păstrează dreptul de folosință asupra locuinței de 
serviciu și dupa încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul 
decesului titularului, soțul/soția își păstrează drepturile locative pe tot parcursul 
vieții. 

(3) Criteriile și condițiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

(4) În condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poate înființa Casa de 
credit a personalului din sistemul administrației penitenciare. 

Art.111, alin. (9) 
(9) Polițiștii de penitenciare care îndeplinesc condițiile de acordare a 

compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (2) și care contractează un credit 

FEDERATIA SINDICATELOR DIN ADMINISTRATIA NATIONAL.\ A PENITENCIARELOR 
Strada Maria Ghiculeasa Nr. 47 023761 Buc,,re§li +4021.243.39.50 fsanp@fsanp.ro 

Membn''i a Confederatiei Nationale Sindicale - CNS Cartel A l ,FA ti 
Membra a Fc<lcra\ici Europcnc a Func\ionarilor din A<lministra\ia Publicil - EUROFEDOP 

~ 



   

ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de 
vânzare - cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația 
lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depași durata de derulare a 
creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru 
plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situație, compensația lunară pentru 
chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (2), dar nu poate depăși rata lunară 
platită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-
cumpărare cu plata in rate. 

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un 
dialog contructiv, bazat pe încredere și respect reciproc. 

Cu deosebită considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 
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