MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința
Comisiei de dialog social organizată la sediul Ministerului Afacerilor
Interne în data de 08.02.2019
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, 08 februarie 2019, ora 14.00, 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 Ordinului ministrului afacerilor
interne privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca
suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile
deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.
Conform referatului de aprobare proiectul ordinului a fost emis în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. (3) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene "prin excepție de la
prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste
programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru
desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut […], care nu se
poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din
solda de funcție/salariul de funcție cuvenit(ă), proporțional cu timpul efectiv lucrat în
aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore
libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii
suplimentare.
Totodată, potrivit art. 35 alin. (7) din ordonanța de urgență menționată,
"condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3), precum şi activitățile deosebite
cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin
ordin al ordonatorului principal de credite".
Astfel, proiectul de act normativ a fost redactat ținându-se cont de necesitatea
înlocuirii OMAI nr.40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru
munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile
deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, prin prisma faptului că temeiul legal în
baza căruia acesta fusese aprobat a fost modificat odată cu aprobarea OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea
unor termene.
Față de condițiile care au stat la baza aprobării OMAI nr.40/2018 nu au fost
aduse modificări, reglementarea condițiilor de acordare a majorării, a formulei de
determinare a acestui drept salarial și a modalității de plată în baza documentelor
justificative specificate, rămânând în continuare aceeași.
În cadrul ședinței de dialog social organizația profesională a propus modificări
reliefate din consultarea organizațiilor teritoriale. În raport de modificările adoptate, vă
vom informa.
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