
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne  

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a 

Hotărârii Guvernului nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național,  

ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională 
 

În data de 11.10.2022, în Monitorul Oficial al României nr. 895, Partea I, a fost publicată 

Hotărârea Guvernului nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale 

personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, care a intrat în 

vigoare la data publicării. 

 

În conformitate cu art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1198/2022, „în termen de 90 de zile de 

la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, instituţiile de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională emit norme metodologice, aprobate prin ordine ale 

conducătorilor acestor instituţii”. 
 

Prin proiectul ordinului ministrului afacerilor interne se aprobă normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1198/2022 și se abrogă dispozițiile cuprinse în actele 

normative de nivel inferior care nu mai corespund actualei reglementări în domeniul decontării 

drepturilor de transport. 

 

De asemenea, prin proiectul ordinului ministrului afacerilor interne se propune ca: 

 în cazul deplasărilor la și de la locul de muncă solicitate sau aprobate anterior intrării în vigoare a 

Normelor metodologice, eventualele sume acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului 

nr. 1198/2022 pentru decontarea cheltuielilor de transport și/sau pentru suportarea contravalorii 

transportului sub forma unor sume forfetare cuvenite să se regularizeze, ulterior intrării în vigoare a 

prezentului ordin, în funcție de modalitatea de deplasare aprobată, în condițiile prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 1198/2022, conform procedurii stabilite de Normele metodologice; 

 decontarea cheltuielilor de transport și/sau acordarea contravalorii transportului sub forma unor 

sume forfetare, menționate anterior, să se realizeze de la data la care persoana solicitantă ar fi îndeplinit 

condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1198/2022, conform procedurii stabilite de Normele 

metodologice. 

 personalului Ministerului Afacerilor Interne care a beneficiat în anul 2022 de decontarea 

transportului pentru efectuarea concediului de odihnă anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului 

nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de 

apărare, ordine publică și securitate națională, să i se acorde, în condițiile prevăzute de Normele 

metodologice, diferența dintre cuantumul sumei forfetare cuvenite conform art. 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1198/2022 și sumele aferente anului în curs ce au fost decontate anterior. 

 

Prin proiectul Normelor metodologice se detaliază procedura de decontare a cheltuielilor de transport 

pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne și sunt structurate astfel: 

 Capitolul I - Dispoziții generale (cuprinde domeniul de reglementare și indicarea calculatorului 

de rute utilizat pentru determinarea distanței); 

 Capitolul II - Acordarea contravalorii transportului sub forma sumelor forfetare lunare/ 

săptămânale/ bilunare la care personalul Ministerului Afacerilor Interne are dreptul potrivit art.9 

alin. (1) lit. h)-j) din hotărâre (reglementează procedura de acordare a contravalorii transportului sub 

forma sumelor forfetare lunare/ săptămânale/ bilunare); 
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 Capitolul III - Decontarea cheltuielilor de transport în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) 

lit. a)-g) din hotărâre, precum și în alte situații prevăzute de hotărâre [cuprinde prevederi referitoare 

la decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările în interes de serviciu și detaliază unele aspecte 

referitoare la situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-g), art. 14, art. 15 și art. 21 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1198/2022]; 

 Capitolul IV - Acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de 

odihnă (cuprinde procedura de acordare a contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de 

odihnă sub forma unei sume forfetare, precum și reglementarea unor cazuri particulare); 

 Capitolul V – Dispoziții finale (cuprinde prevederi referitoare la cheltuielile de transport plătite 

necuvenit și încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate). 

 

*** 


