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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare 
 

 
 
Având în vedere faptul că prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, a fost majorat cu 

15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate, 

precum şi cele ale soldaţilor și gradaţilor voluntari, inclusiv cele ale personalului civil din 

Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa,  

 

Luând în considerare faptul că prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind 

completarea art. II din Legea nr. 152/2017 a fost acordată o creștere de 10% polițiștilor din 

Ministerului Afacerilor Interne, 

 

Ținând cont de faptul că lipsa unei reglementări privind eliminarea discrepanțelor salariale și 

în ceea ce privește stabilirea salariilor lunare ale funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute 

de Legea nr.152/2017 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2017, ar genera menținerea 

respectivelor discrepanțe salariale pentru această categorie de personal pe toată perioada de 

aplicare etapizată a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, 

 

Luând în considerare faptul că măsurile adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului  se 

aplică începând cu data de 1 octombrie 2017, se impune adoptarea unor completări la art. II 

din Legea nr. 152/2017, 
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În considerarea faptului că aceste completări vizează un interes general în cadrul familiei 

ocupaționale de funcții bugetare “Apărare, ordine publică și securitate națională” și constituie 

o situație extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art.115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 
 

 
Articol unic – După alineatul (7) al articolului II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare, se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 

“(8) Prevederile alin.(5) și (7) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici cu statut 

special din sistemul administrației penitenciare.” 

 

PRIM-MINISTRU 

MIHAI TUDOSE 

 

 

 

 

  


