
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

INFORMARE 

Vă aducem la cunoștință că în data de 20 martie 2018, Camera Deputaților ca for 
decizional a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene. 
Actul normativ adoptat are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri 

cu privire la limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, inclusiv cele prevăzute în 
Legea-cadru nr.153/2017, cu impact asupra bugetului general consolidat în anul 2018, 

în vederea respectării țintei de deficit de sub 3% din PIB, precum și modificarea și 
completarea unor acte normative. 

Modificări importante pentru sistemul de ordine și siguranță națională se 
regăsesc: 

La articolul 9 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, 
poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi 

personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 
se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, 

efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei 

prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

La articolul 10 noi alineate (5), (6), (7) și (8): 
”(5) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi Securitate naţională beneficiază, în mod 

similar, de prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 
2011. Drepturile băneşti cuvenite, se plătesc din fondurile instituţiilor publice de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională de la bugetul de stat. 
(6) Pentru personalul pensionat, drepturile prevăzute la alin. (5) se plătesc într-o 

singură tranşă. 
(7) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999. 

(8) Sumele reprezentând indemnizaţia de concediu paternal acordate după intrarea în 
vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensile militare de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai 
încasează.” 

Precizăm că în momentul de față legea este trimisă Președintelui României pentru 
promulgare, iar potrivit Constituției României legile intră în vigoare la 3 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. 
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