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În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne şi partenerii sociali 

din domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a 
Dialogului Social şi ale OMAI nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua 

de marți, 02 iunie 2020, ora 14.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 
1A, va avea loc şedinţa Comisiei de Dialog Social, în sistem videoconferință. 
Pe ordinea de zi se află Proiectul Hotărârii de Guvern privind drepturile de transport, pe 

teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare,  ordine publică și securitate 
națională. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_H_G__drepturi_transport.pdf 

Proiectul   de  act  normativ  propune   asanarea   legislației   în materie  prin  elirninarea  unor  

prevederi   căzute  în  desuetudine, precum  și crearea  cadrului  legal  pentru  simplificarea   
acordării drepturilor  de transport,  pe teritoriul  național,  ale personalului din instituțiile  de 
apărare,  ordine publică  și securitate  națională. 

De  asemenea,   se urmărește  reglementarea   în  mod  unitar  a drepturilor  de transport,  pe 
teritoriul  național,  pentru personalul din instituțiile  de apărare, ordine publică  și securitate  

natională, în   conformitate  cu  prevederile    art.   17  din  Anexa   nr.  VI  la Legea-cadru  nr.  
153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit din fonduri publice,  cu modificările și 
completările  ulterioare. 

Principala  modificare  se referă la personalul  mutat în interes de serviciu  într-o  altă  localitate  
decât  cea de domiciliu  sau de reședință   și   constă  în  înlocuirea   sistemului   de  decontare   a 

cheltuielilor   efectuate  pentru   deplasarea   la  și  de  la  locul   de muncă  cu acordarea   
contravalorii  transportului   sub forma  unei sume forfetare  diferențiată  în funcție  de distanța  
dintre  locul de muncă  și localitatea  de domiciliu  și sau de reședință. Această sumă forfetară se 

va calcula procentual din salariul minim pe țară, garantat în plată, corespunzător unor distanțe 
kilometrice. 

Prin actul normativ propus spre adoptare se vor abroga: 
 HG   nr.  372/1990   privind  drepturile   de  transport   ale  personalului Ministerului  Apărării 

Naționale,  nepublicată,  cu modificările  și completările  ulterioare; 
 HG nr. 1292/2003   privind   drepturile   de  transport   ale  polițiștilor, elevilor și  studenților   

din  instituțiile de învățământ   pentru   formarea   polițiștilor,   publicată în Monitorul   Oficial   

al  României,   Partea   I,  nr.  813  din  18  noiembrie   2003, cu modificările și completările  
ulterioare, cu excepția  art. 10; 

 HG nr.  1398/2007  privind  drepturile de transport ale funcționarilor publici cu statut  special  
din sistemul administrației  penitenciarelor  publicată în Monitorul   Oficial   al  României,   Partea   
I,  nr.  798 din 23 noiembrie  2007, cu modificările și completările  ulterioare; 

 HG nr. 742/1990   privind   drepturile   de  transport   ale  personalului Serviciului  Român 
de Informații,  nepublicată,  cu modificările și completările  ulterioare; 

 Art. 5, art. 7 si art.  8 din HGi  nr. 125/2003 pentru  aprobarea  condițiilor de decontare  a 
cheltuielilor  de transport  ale polițiștilor în cazul mutării  în alte localități  și o dată pe an pentru  
efectuarea  concediului  de odihnă, precum  și a condițiilor  de decontare  a cheltuielilor   de 

transport  ale membrilor  familiilor  polițiștilor în situația mutării  acestora  în interesul  
serviciului  în altă localitate,  publicată  în Monitorul   Oficial   al  României,   Partea   I,  nr. 109 

din 20 februarie  2003, cu modificările și completările  ulterioare; 
 
Având în vedere că organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în îndeplinirea atribuțiilor 

sale, poate să formuleze puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care 
se referă la activitatea poliţiei,  solicităm structurilor teritoriale ca împreună cu membrii noștrii să 

propună și să ne înainteze, observațiile la actul normativ. 

 

      BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_H_G__drepturi_transport.pdf

