Decembrie 2017

Informare Legislativă
Dreptul Muncii
Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată („Hotărârea Nr.
846/2017”)
Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017
Actul a intrat în vigoare la data de 29.11.2017
Hotărârea Nr. 846/2017 a fost adoptată de Guvernul României și
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 846 din data de 29 noiembrie
2017.
Conform Hotărârii Nr. 846/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în
bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei
lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe
lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.
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La data de 1 ianuarie 2018 Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie
2017, se abrogă.
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Pachiu & Asociatii este o firma de avocatura inregistrata pe teritoriul
Romaniei. Toti avocatii acestei firme sunt membri ai Baroului Bucuresti
si ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Prezentul document
reprezinta o informare asupra evolutiei aspectelor de natura juridica din
Romania si serveste numai in scop informational. Acest document nu
poate fi reprodus fara aprobarea prealabila scrisa a autorilor.
Reproducerea prezentului document fara aprobarea prealabila scrisa a
autorilor constituie incalcare a legii si poate atrage dupa sine
raspunderea de natura civila, penala si administrativa. Persoanelor care
parcurg acest buletin informativ li se recomanda sa apeleze la consiliere
din partea unui avocat calificat si sa nu se bazeze pe acest material
pentru a lua decizii in ceea ce priveste activitatea lor. Pachiu & Asociatii
este exonerata de orice raspundere cu privire la deciziile de natura
comerciala sau juridica pe care le iau persoanele carora li se adreseaza
prezentul buletin informativ.
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