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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 985 din data de 11 octombrie 2022 a fost publicată HG nr.1198/2022 
privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din 

instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_1198_2022_drepturi_de_transport_politisti.pdf 

 

Acest act normativ asanează legislația în materie prin eliminarea unor prevederi 
căzute în desuetudine, precum și crează cadrul legal pentru simplificarea acordării 

drepturilor de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională. De asemenea, se reglementează în 

mod unitar a drepturilor de transport, pe teritoriul naţional, pentru personalul din 
instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 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. 

 
Actul normativ abrogă: 

 Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale 
personalului Ministerului Apărării Naţionale, nepublicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale 

polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru 
formarea polițiștilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția 

art.10; 
 Hotărârea Guvernului nr. 742/1990 privind drepturile de transport ale 

personalului Serviciului Român de Informații, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Art. 5, art. 7 și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru 

aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor 
în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului 

de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale 
membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul 

serviciului în altă localitate, cu modificările și completările ulterioare. 
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