
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. I. – La articolul 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 

din 24 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după 

alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu 

următorul cuprins: 

„(12) Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (11) şi care 

contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei 

locuinţe, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă 

ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata 

ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, 

compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la 

alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul 

ipotecar/imobiliar. 

(13) În situaţia prevăzută la alin. (12), compensaţia lunară pentru 

chirie se acordă pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul 

carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda 
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concomitent pentru situaţia prevăzută la alin. (1) şi (11) şi pentru situaţia 

prevăzută la alin. (12), caz în care poliţistul optează pentru una dintre 

aceste situaţii.” 

 

Art. II. – La articolul 201 din Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, după 

alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22) cu 

următorul cuprins: 

„(21) Cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (2) şi care 

contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei 

locuinţe, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă 

ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata 

ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, 

compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la 

alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul 

ipotecar/imobiliar. 

(22) În situaţia prevăzută la alin. (21), compensaţia lunară pentru 

chirie se acordă pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul 

carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda 

concomitent pentru situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) şi pentru situaţia 

prevăzută la alin. (21), caz în care cadrul militar optează pentru una 

dintre aceste situaţii.” 

 

Art. III. – La articolul 8 alineatul (2) din Legea nr. 384/2006 

privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„a) compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 

50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în 

activitate;” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 
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