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INFORMARE 

cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința 
Comisiei de dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor 

Interne în data de 01.03.2019 
 

 

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 Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 
vineri, 01 martie 2019, ora 13.30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc 

şedinţa Comisiei de Dialog social, la care a participat și Corpul Național al Polițiștilor. 

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat proiectul Hotărârii Guvern pentru actualizarea   
cuantumului    soldei   de grad/salariului gradului  profesional   deținut cuvenită/cuvenit 

personalului   militar, respectiv   polițistului și funcționarului   public  cu statut special   
din  sistemul administratiei penitenciarelor. 

Conform notei de fundamentare la data de 30.06.2017, soldele de grad/salariile 
gradelor profesionale ale personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu 

statut special din ssitemul administrației penitenciarelor au fost stabilite în conformitate 
cu legislația în vigoare la data de 31.12.2009, astfel cum au fost reglementate de legile 

anuale de salarizare etapizată prevăzute de Legea–cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unică a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Începând cu 01 decembrie 2015, prin efectul Legii nr. 293/2015, iar apoi cu 01 
ianuarie 2018 în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 cuantumurile soaldelor de 

grad/salariile profesionale au fost majorate cu 10%, respectiv 25%. 
În prezent, cuantumul soldelor de grad/ salariile profesionale ale personalului 

militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul adminstrației 
penitenciarelor sunt mai mari decât cele prevăzute la art. 7 alin.2 din anexa VI la 

Legea-cadru nr. 153/2017. Astfel, prin aplicarea actului normativ propus spre adoptare, 
personalul va beneficia de o creștere a salariului gradului profesional deținut cu valori 

cuprinse între 17 și 32 lei. 
Actul normativ mai stabilește, având în vedere prevederile art. 7 alin.3 din anexa 

VI la Legea-cadru nr. 153/2017, noile cuantumuri ale soldelor de grad/salariilor 
gardelor profesionale prin actualizarea acestora proporțional cu evoluția salariului minim 

brut pe țară grantat în plată. 
Acest act normativ are ca dată de aplicare 01 ianuarie 2019 dar, pentru a putea fi 

pus în plată trebuie însoțit de o modificare a art. 34 alin 2 din OUG 114/2018 care 

limitează drepturile salariale la nivelul lunii decembrie 2018. 
Proiectul actului normativ îl puteți consulta la adresa 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_Hotarare_(1).pdf 
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