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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României
numărul 11 din data de 9 ianuarie 2020 a fost publicată ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Ordonanța de Urgență modifică mai multe acte normative printre care și OUG
nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene, iar dintre referințele la domeniul
ordine publică și siguranță națională reținem:
OUG 114/2018
Modificările și completările prin OUG
Textul abrogat
1/2020
Art. 34 alin 2 Începând cu 1 ianuarie Începând cu luna ianuarie 2020,
2019,
cuantumul
sporurilor, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor compensaţiilor, primelor şi al celorlalte
şi al celorlalte elemente ale sistemului de elemente ale sistemului de salarizare
salarizare care fac parte, potrivit legii, care fac parte, potrivit legii, din salariul
din salariul brut lunar, solda lunară de brut lunar, solda lunară de care
care beneficiază personalul plătit din beneficiază personalul plătit din fonduri
fonduri publice, se menţine cel mult la publice se menţine cel mult la nivelul
nivelul cuantumului acordat pentru luna cuantumului
acordat
pentru
luna
decembrie 2018, în măsura în care decembrie 2019, în măsura în care
personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi
desfăşoară
activitatea
în
aceleaşi desfăşoară
activitatea
în
aceleaşi
condiţii.
condiţii.
Art. 35 alin. 2 Prin excepţie de la Prin excepţie de la prevederile alin. (1),
prevederile alin. (1), în anul 2019, în
perioada
2020-2021,
pentru
pentru
activitatea
desfăşurată
de activitatea desfăşurată de personalul
personalul militar, poliţişti, funcţionarii militar, poliţişti, poliţiştii din penitenciare
publici cu statut special din sistemul şi personalul civil din instituţiile publice
administraţiei penitenciare şi personalul de apărare, ordine publică şi securitate
civil din instituţiile publice de apărare, naţională,
în
zilele
de
repaus
ordine publică şi securitate naţională, în săptămânal, de sărbători legale şi în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători celelalte zile în care, în conformitate cu
legale şi în celelalte zile în care, în reglementările
în
vigoare,
nu
se
conformitate
cu
reglementările
în lucrează, se acordă drepturile prevăzute
vigoare, nu se lucrează, se acordă de legislaţia aferentă lunii iunie 2017.
drepturile
prevăzute
de
legislaţie Baza de calcul pentru acordarea acestor
aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul drepturi
o
reprezintă
solda
de
pentru acordarea acestor drepturi o funcţie/salariul de funcţie/salariul de
reprezintă solda de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă).
funcţie/salariul de bază cuvenit(ă).
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Art. 37 alin (3) În aplicarea alin. (2),
începând cu luna ianuarie 2020, toate
instituţiile publice de apărare, ordine
publică şi securitate naţională acordă
cuantumul
compensaţiei
băneşti,
respectiv al alocaţiei valorice pentru
drepturile de hrană actualizate la nivelul
lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în
vigoare. (Art. 37, alin. (2) din capitolul II completat de
Art. I, punctul 16. Din OUG 1/2020)

Precizăm că în Legea nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe anul
2020, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 2 din data de 6 ianuarie 2020, la
art. 45 se prevede:
”În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de
funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din
diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia
de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie
2019.”
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