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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 

din 27 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 157 din 24 iulie 2020 pentru completarea 
Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, care va intra în vigoare la data de 29 iulie 2020. 
 

Vă prezentăm în continuare textul integral al actului normativ: 
 

L E G E 

pentru completarea Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

Articol unic. – După articolul 15 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 

din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 
151, cu următorul cuprins: 
 

„Art. 151. – (1) Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din 
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la 

informaţii clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/solda de 
funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. 
(2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în 

funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum 
şi de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces. 

(3) Sporul prevăzut la alin. (1) şi indemnizaţia prevăzută la art. 18 nu se pot acorda cumulat 
aceleiaşi persoane.” 
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

 

Așa cum prevede legea ordonatorul principal de credite – Ministerul Afacerilor Interne, urmează 

să emită norme metodologice pentru a stabili condițiile în care se va acorda acest spor. Vă vom 

informa de urmare. 
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