
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

INFORMARE 

cu privire la aprobarea HG pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional 

deţinut de personalul militar, respectiv poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare 

 

Astăzi, 11.01.2023, Guvernul României a aprobat, în cadrul ședinței de guvern, HG pentru actualizarea 

cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de personalul militar, respectiv poliţiştii şi 

poliţiştii de penitenciare. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Untitled_2022120609391839_HG_grad_profesional.pdf 

 

Parcursul legislativ al acestui proiect a parcurs următoarle etape: 

 Inițiativa legislativă a fost a Ministerului Apărării Naționale; 

 În data de 09.12.2022 s-a aflat în dezbaterea şedinţei Comisiei de Dialog Social de la nivelul MAI, la 

care a participat și Corpul Național al Polițiștilor; 

 În cadrul ședinței de guvern din data de 04.01.2023, guvernul a dezbătut ANALIZA referitoare la 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului 

gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii şi polițiștii de penitenciare; 

 În data de 10.01.2023 a fost emis aviz FAVORABIL nr. 174/10.01.2023 de către Consiliului Economic 

și Social; 

 În cadrul ședinței de guvern din data de 11.01.2023, guvernul a aprobat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

DE GUVERN pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de 

personalul militar, respectiv polițiștii şi polițiștii de penitenciare; 

 

Proiectul de HG pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de 

personalul militar, respectiv poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare stabileşte, având în vedere prevederile art. 7 

alin. (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, noile 

cuantumuri ale soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale prin actualizarea acestora proporţional cu 

evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Sumele necesare se acoperă din bugetele de 

cheltuieli aprobate în acest sens fiecărei instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

La calculul cuantumului salariului de grad profesional s-a avut în vedere valoarea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată valabil la data de 01 ianuarie 2023. 

 

Potrivit art. 12 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, actele normative de tipul Hotărârilor de Guvern ”intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară. 

Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte 

normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text.” 

Totodată, conform OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative art. I alin. 5 și 6 

”(5) În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, 

primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, 

solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului 

acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru personalul militar, poliţişti şi poliţiştii de penitenciare 

actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se exceptează de la prevederile 

alin. (5)” 

Având în vedere cele expuse mai sus, modificările ale cuantumului salariului gradului profesional deținut se vor 

aplica începând cu drepturile salariale achitate pentru luna ianuarie. 
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