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CĂTRE, 

SORINA MATEI

           Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 11.06.2019, vă
comunicăm următoarele informații:

În  perioada  desfășurării  activității  în  cadrul  DNA,  domnului  procuror
Claudiu Dumitrescu nu i-a  fost  atribuită  locuință  de serviciu de către instituția
noastră;

În perioadele 15.07.2003 – 22.08.2010 și ulterior din 05.07.2013 și până în
prezent a fost decontată direct către proprietar contravaloarea chiriei în cuantum de
126.884,84 lei conform contractelor de închiriere perfectate în baza prevederilor
art.148 alin.2  și  art.1410 din  OUG  nr.101/2011  cu  modificările  și  completările
ulterioare;  de  precizat  este  că,  în  perioada  23.08.2010  –  4.07.2013,  domnul
Claudiu Dumitrescu a fost detașat la Departamentul de Luptă Antifraudă, perioadă
în care, atât drepturile salariale cât și decontarea chiriei nu au fost în sarcina DNA. 

Precizăm că potrivit art.23 alin.1 din OUG nr.27/2006 aprobată prin Legea
nr.  45/2007  privind  salarizarea  și  alte  drepturi  ale  magistraților,  precum  și  în
conformitate  cu  prevederile  art.  7  din  Ordinul  comun  nr.379/C  din  9.03.2012
privind  procedura  de  decontare  a  compensației  lunare  pentru  chirie  și  pentru
stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele
categorii  de  personal  din  sistemul  de  justiție,  sumele  plătite  cu  titlu  de
compensare a chiriei nu au caracter salarial și nu sunt supuse impozitului pe
venit;

Pentru  perioada  efectiv  lucrată  15.07.2003  –  22.08.2010  și  ulterior  din
05.07.2013 și până în prezent, domnul procuror Claudiu Dumitrescu a beneficiat
de venituri salariale nete ce includ elementele salariale stabilite în conformitate cu
prevederile  legale  în  materie  respectiv,  indemnizațiile  de  încadrare,  sporurile
prevăzute de lege, prime de vacanță, prime lunare/anuale, indemnizații de hrană



precum și drepturi salariale restante în baza unor hotărâri judecătorești, după cum
urmează:

- drepturi salariale:1.619.335 lei,
- drepturi salariale restante, câștigate în instanță (sporuri): 302.758
lei,
- cheltuieli transport (54.395,60 lei), cheltuieli delegare (3.892,42 lei),
călătorii  gratuite  (4.029,50 lei),  vouchere vacanță (2.900 lei),  toate
însumând 65.217,52 lei. 
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