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ORDIN (A) 51 07/04/2014

ORDIN nr. 51 din 7 aprilie 2014 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele
situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul
de muncă
(actualizat la data de 5 iunie 2015*)
EMITENT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

---------Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de
transport ale personalului Ministerului Apărării Naționale*1), aplicabile în mod similar și
cadrelor militare, și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, și ale art. 15 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și
studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, cu modificările și
completările ulterioare,
Notă
──────────
*1) Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, întrucât se supunea regulilor privind reglementările din sectorul de apărare, ordine
publică și siguranță națională.
──────────
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în
care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Conducătorii unităților/structurilor centrale și teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne vor lua măsuri pentru aplicarea dispozițiilor normelor metodologice aprobate prin
prezentul ordin.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) prevederile pct. 22 alin. (2), pct. 23-25 și pct. 32-33 din Normele metodologice privind
drepturile de transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și
decontarea cheltuielilor de cazare polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de
învățământ pentru formarea polițiștilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și
internelor nr. 136/2004*2), cu modificările și completările ulterioare;
Notă
──────────
*2) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
──────────
b) prevederile pct. 24 alin. (2) și pct. 25-26^1 din Normele metodologice privind drepturile de
transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și decontarea
cheltuielilor de cazare, precum și acordarea drepturilor de mutare (transferare), militarilor și
personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de
interne nr. 107/2001*3), cu modificările și completările ulterioare.
Notă
──────────
*3) Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
──────────
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Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
București, 7 aprilie 2014.
Nr. 51.
Anexă
NORMA 07/04/2014
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