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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 863 din 01.11.2017 a fost publicată L E G EA pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 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.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ a fost aprobată cu următoarele
modificări, cele mai importante fiind:
La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică şi va avea
următorul cuprins: „(7) Majorările acordate personalului din cadrul
instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică
la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie
cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă
la acesta/aceasta.” (conform motivării față de textul inițial a fost înlocuit
termenul solda de bază cu termenul solda de funcție pentru respectarea
normelor de tehnică legislativă)
Începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul
brut al salariilor de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a
Vieţii Omeneşti pe Mare. (conform motivării această majorare este
necesară, ţinând cont de atribuţiile şi responsabilităţile acestei categorii de
personal)
Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul
salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul
aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Asimilarea
funcţiilor şi salariilor prevăzută la alin. (1), precum şi stabilirea noului nivel
al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanţelor
publice. (conform motivării această majorare este necesară, ţinând cont de
atribuţiile, responsabilităţile şi volumul activităţii personalului din cadrul
direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de
Administrare Fiscală)
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