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Amendamente  FSNPPC - FSANP la Legea 153 /2017: 
 

I. La articolul 38 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: 
"b1) prin excepţie de la lit. a), începând cu 01 martie 2018, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale 

personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare se stabilesc şi se acordă în procent de 85% din soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute în 
cap. I din Anexa nr. VI. În situaţia în care soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, 
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, acordate în acest 
procent sunt mai mici decât cele cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna februarie 2018, se menţin 
în plată soldele de funcţie/salariile de funcţie cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna februarie 

2018, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;" 
 

II.   La articolul 7 din Anexa VI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Cuantumurile soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut sunt următoarele: 
 

      Ofiţeri: 
─────────────────────────────────────────────── 

General, amiral, chestor general de poliţie                                                     510 lei 
───────────────────────────────────────────────     
 General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie                                    490 lei 

───────────────────────────────────────────────     
 General-maior. contraamiral, chestor principal de poliţie                                470 lei 
───────────────────────────────────────────────     
 General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă,  
chestor de poliţie/penitenciare                                                                         450 lei 
───────────────────────────────────────────────     
 Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare                                   420 lei 
───────────────────────────────────────────────     
 Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare       410 lei 

───────────────────────────────────────────────   
Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare                  400 lei 
───────────────────────────────────────────────    
Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare                                       390 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare                                                 380 lei 
───────────────────────────────────────────────     
Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare                        370 lei 
───────────────────────────────────────────────       
Maiştri militari 
───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar principal                                                         350 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar clasa I                                                           340 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar clasa a II-a                                                      330 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar clasa a III-a                                                     320 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar clasa a IV-a                                                      310 lei 
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───────────────────────────────────────────────     
Maistru militar clasa a V-a                                                                               300 lei 

───────────────────────────────────────────────     
  Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare 

───────────────────────────────────────────────     
 Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare  350 lei 

───────────────────────────────────────────────     
 Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare                                      340 lei 
───────────────────────────────────────────────     
 Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare                             330 lei 
───────────────────────────────────────────────     
Plutonier, agent principal dc poliţie/penitenciare                                           320 lei 
───────────────────────────────────────────────     
Sergent major, agent de poliţie/penitenciare                                                  310 lei 
───────────────────────────────────────────────     
Sergent                                                                                                            300 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Soldaţi şi gradaţi profesionişti 
───────────────────────────────────────────────     
Caporal clasa I                                                                                                290 lei 

───────────────────────────────────────────────     
Caporal clasa a II-a                                                                                         280 lei 

───────────────────────────────────────────────   
Caporal clasa a III-a                                                                                        270 lei 

───────────────────────────────────────────────   
Fruntaş                                                                                                            260 lei 

───────────────────────────────────────────────    
Soldat                                                                                                              250 lei 

─────────────────────────────────────────────── 
 

III.       La articolul 88 din Anexa VI, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 "(1) Prin excepţie de la prevederile art. 21 din prezenta lege, pentru activitatea desfăşurată de 
personalul militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi 
personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de până la 100% din solda de funcţie/salariul de 
funcţie/salariul de bază." 
 

IV.      Articolul 93 din Anexa VI se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 " Art. 93 – Drepturile specifice prevăzute la art. 21, în secţiunea a 4-a şi în secţiunea a 5-a din prezenta 

anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor prevăzută la art.25 alin. (2) din prezenta lege." 
 

V.     Urmare a încetării aplicabilităţii, la 31.12.2017, a majorării salariale pentru personalul planificat să 
asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, 
precum şi a existenţei, în continuare, a unui deficit extrem de personal în Ministerul Afacerilor Interne si 

Admonistratia Nationala a Penitenciarelor, solicităm aplicarea, în mod similar, şi personalului acestei 
instituţii, a prevederilor art. 3, alin. (6) cap. II, Anexa II din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 
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