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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 09.02.2023 

 

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 joi, 09 
februarie 2023, ora 10.00, 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 salariate pentru munca 

suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, 
precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/534_1675265505_Proiect_Omai_plata_ore_suplimentare_2023.pdf 
Conform referatului de aprobare proiectul ordinului a fost emis în conformitate cu 

prevederile art. II alin. (3) din OuG nr. 168/2022, „prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), munca suplimentară prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru de către 

personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite 
cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în 

respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în 
personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a 

paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor 
de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, 

care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 
75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul 

efectiv lucrat în aceste condiţii. 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.” 
În contextul în care Omai nr. 60/2022 privind condiţiile de stabilire a majorării 

salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2022 de personalul cu 
statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut a 

reprezentat un act normativ cu aplicabilitate temporară (anul 2022), în raport cu 

dispoziţiile normative de nivel superior în temeiul şi executarea cărora a fost emis, 
respectiv OuG nr. 130/2022 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene, se impune, în aplicarea prevederilor art. II alin. (8) din OuG 

nr. 168/2022, reglementarea, prin ordin al ordonatorului principal de credite: 
1. a condiţiilor de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară 

prestată în anul 2023 peste programul normal de lucru; 
2. a condiţiilor de încadrare a plăţii majorării în limita de 3% din suma soldelor 

de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, 
gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului 

principal de credite; 
3. a activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se 

acordă acest drept. 
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