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comunicdm urmdtoarele:

Din analiza Notei de fundamentare, rezultd cd, prin proiectul de act
normativ, se doregie stabil irea c{drului legal pentru compensarea riscuri lor
specif ice implicate de indeplinirea atribuii i lcr gi a indatorir i lor de serviciu ale
funclionari ior publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
9i claficiarea aspectelor legislatifile privind unele drepiuri compensatorii/
despdgubiri  de care beneficiazd functionari i  publici cu statut special din
sisternul administratiei penitencia;e pentru ce implicd indeplinirea atributi i lor
,si indatorir i lor de serviciu.

Totodatd, avdnd in vedere de ln cuprinsul Notei de fundamentare se
face referire la Hatdrdrea Guvd,rnuluf nr. 1083/2009 privind asigurarea
despagubirilor de viatd, sdndtate lgi bunuri ale politigtilar, in opinia noastrd,
considerdm cd este necesar sd f ie justif icat cuantumul despdgubiri lor
acorCate functionari lor publici cu statut special din sistemul administra{iei
; ' ' : ;- i i i r ;nciare, superioare cor^npalativ clr ccl al despagubiri lar acai 'date
t ' ;o l i i iS i i lor .

De asenrertea, considerdm npcelsar ca prin proiectul de act normativ si
f ie reglenrentatd acordarea de despdgubiri  de viald, sdndtate gi bunuri
functionari ior publici cu statut speclal angajati ai Ministerului Justi l iei.

Avem tn vedere faptul cd, pbti'ivit prevederilor ar1.. 1, despdgubirile se
asigurd din fonduri le prevdzute in bugetul Administratiei Nationale a
Penitenciarelor gi, prin urrnare, angajerl i i  func{ionari publici 

'cu 
statut special

din Ministerul Justit iei nu pot beneflcia de aceste drepturi.

in ceea ce privegte prevederile ad. 3, alin. (7), potrivit cdrora in cazul in
care functionarul public cu statu! special/beneficiarul despdgubiri i  are un
veni t  nrediu net  lunar pe membru de fami l ie s i tuat  sub nivelu l  de 500 le i ,  in
ult imele trei luni anterioare evenirnentului care i i  conferd dreptul Ia
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Referitor la proiectul de hbtdrilre a Guvernului privind condiliile de
acordare a despdgubirilor de viAya, sdndtate gi bunuri pentru functionarii
publici cu statut special din sisti;mul administra{iei penitenciare, trinsmis
pentru aviz la Ministerul Finante{or Publice cu adresa nr. gS01 312A11. vd
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despdgubiri, sumele necesare pen{ru efectuarea expertizei se avanseazd de
cdtre Administralia NationalS a Penitenciarelor, din fondurile din care se
acordd despdgubirea, mentiondnl faptul cd Legea nr. 293/2004 privind
Statutul funclionarilor publici cu statut special din Administralia Nalionala a
Penitenciarelor, republicatd, cu niodificdrile gi completdrile ulterioare, flu
prevede ca aceste sume sd fie asilurate din fonduri publice gi, prin urmare,
recomanddm el i m i narea acestor prppuneri.

De asemenea, referitor la prevederile art". 4, alin.(1), mentiondm faptul
cd, in prezent, potrivit prevederilor llotardrii Guvernului nr. 1996/2004 privind
condiliile de acordare in mod gratttit a asistentei medicale gi psihologice, a
medicamentelor gi a protezelor pel,lru funclionarii publici cu statut special din
si ste mu I ad mi n istralie i pe n ite nciare, cu mod ificdri le gi com pletdril e u lterioare,
contributiile personale suportate de funclionarii publici cu statut special
pentru furnizarea de servicii medicale gi achizilionarea de medicamente,
materiale sanitare gi proteze, se suportd din fondurile bugetare aprobate
Administraliei Nationale a Penitenciarelor gi, prin urrnare, propunem
eliminarea acestuia.

Acordarea despdgubirilor reglementate prin proiectul de act normativ
genereazd influente financiare asupra bugetului Administra{iei Nationale a
Penitenciarelor, astfel inc6t este pecesard completarea Sec{iunii a 4-a a
Notei de fundamentare "lmpaclul financiar asupra bugetului general
consolidat, atAt pe termen scur"t, pdntru anul curent, c6t gi pe termen lung (5
ani)" cu sumele aferente.

In acest.context menliondm bd, in conformitate cu prevederile art. 15
din Legea nr. 5OO|20A2 privin{ finantele publice, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, "in cazul irh care se fac propuneri de elaborare de
acte normative a cdror aplicare atrtage majorarea cheltuielilor aprobate prin
buget, iniliatorii au obligatia sd prevadi gi mijloacele necesare pentru
acoperirea creqterii cheltuielilo/'.

Potr iv i t  ar t .7,  a l in.  (1)  d in L$gea responsabi l i td l i i  f isca!-bugetare,  nr .
6912010, ?n cazul prcpunerilor de introducere a unor ini{iative legislative a
ciror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, initiatorii au obliga{ia
sd prezinte figa financiard insolitd de ipotezele gi metodologia de calcul
uti l izatd.

Av6nd in vedere cele prezenltate, restituim aldturat, neavizate, Nota de
fundamentare gi proiectul de hotirQre a Guvernului, in original.

Cu stimd.

Gheorghe IALO
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HOTĂRÂRE 
privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă,  

sănătate şi bunuri pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare 

 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 36 lit. n) din 
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

ART. 1 
(1) Despăgubirile prevăzute la art. 36 lit. n) din Legea nr. 293/2004 privind 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, republicată se acordă, în condiţiile prezentei hotărâri, din fondurile 
prevăzute în bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) constau în acordarea unei sume de bani 
pentru funcţionarii publici cu statut special sau, în cazul decesului, pentru familiile 
acestora, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile funcţionarului public cu statut 
special, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. 

(3) Despăgubirea se acordă dacă faptul prejudiciabil s-a produs din motive 
independente de voinţa funcţionarului public cu statut special şi în condiţiile în care 
acesta a acţionat cu respectarea normelor legale, a regulilor de conduită ori de 
protecţie a muncii de la locul de desfăşurare a activităţii.  

 
ART. 2 
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
a) funcţionar public cu statut special – persoana încadrată în sistemul 

administraţiei penitenciare al cărei statut este reglementat de Legea nr. 293/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) funcţionar public cu statut special vătămat - funcţionar public cu statut special 
căruia îi este afectată integritatea psihică, anatomică şi/sau organică, în urma 
efectelor vătămătoare produse printr-o faptă prevăzută de legea penală săvârşită cu 
intenţie sau cu intenţie depăşită, la care a fost supus în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu sau în legătură cu acestea;   

c) funcţionar public cu statut special invalid - funcţionar public cu statut special 
care, în urma efectelor vătămătoare produse printr-o faptă prevăzută de legea penală 
săvârşită cu intenţie sau cu intenţie depăşită, la care a fost supus în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea şi-a pierdut total sau parţial 
capacitatea de muncă, fiind încadrat într-unul dintre gradele de invaliditate, conform 
prevederilor legii speciale;   
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d) funcţionar public cu statut special decedat - funcţionar public cu statut special  
care şi-a pierdut viaţa ca urmare a efectelor vătămătoare produse printr-o faptă 
prevăzută de legea penală săvârşită cu intenţie sau cu intenţie depăşită la care a fost 
supus în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea; 

e) bun – bunuri imobile ori autovehicule aflate în proprietatea funcţionarului 
public cu statut special, a soţului/ soţiei sau a copiilor aflaţi în întreţinerea sa; 

  
f) atribuţii de serviciu – atribuţii stabilite în sarcina fiecărui funcţionar public cu 

statut special, prevăzute în fişa postului, precum şi orice alte atribuţii care derivă din 
normele legale; 

g) familia funcţionarului public cu statut special - soţ sau soţie, după caz; copiii 
aflaţi în întreţinerea funcţionarului public cu statut special; părinţii funcţionarului public 
cu statut special decedat, dacă funcţionarul public cu statut  special nu era căsătorit 
şi nu avea copii. 

h) copii aflaţi în întreţinerea funcţionarului public cu statut special - copiii în 
vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ 
organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 25 de 
ani, care nu realizează venituri din muncă; copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe 
toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei. 

 
ART. 3 
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia 

acordă despăgubiri funcţionarilor publici cu statut special sau, după caz, membrilor 
de familie ai acestuia, în următoarele cazuri: 

a) vătămare; 
b) invaliditate de gradul III; 
c) invaliditate de gradul II; 
d) invaliditate de gradul I; 
e) deces; 
f) prejudicii aduse bunurilor. 
(2) În cazul în care din aceeaşi împrejurare au rezultat succesiv două sau mai 

multe din consecinţele prevăzute la alin. 1 lit. a) – f), despăgubirea se acordă pentru 
cazul mai grav. 

(3) Despăgubirea prevăzută pentru situaţiile menţionate la alin. 1 lit. a) – f) se 
poate cumula cu despăgubirea prevăzută pentru prejudicii aduse bunurilor. 

(5) Consemnarea/stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces şi îndeplinirea 
serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special, pentru funcţionarii 
publici cu statut special decedaţi în timpul activităţii, precum şi stabilirea încadrării în 
grad de invaliditate se realizează de către comisiile de expertiză medico-militară de 
pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

(6) Eventualele cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei se suportă de 
către funcţionarul public cu statut special ori de către beneficiarul despăgubirii, 
urmând să fie decontate din fondurile din care se acordă despăgubirile, odată cu 
plata acestora.  

 
ART. 4 
(1) Despăgubirile acordate în situaţia vătămării funcţionarului public cu statut 

special în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea acoperă 
diferenţa dintre contribuţiile personale, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, suportate 
de funcţionarul public cu statut special pentru furnizarea de servicii medicale şi 
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achiziţionarea de medicamente, materiale sanitare şi proteze şi sumele decontate din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi/sau de la bugetul statului, 
după caz.    

(2) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), funcţionarii publici cu statut special 
au dreptul şi la acordarea unei despăgubiri cu o valoare cuprinsă între 1.000 euro şi 
10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii.   

(3) Cuantumul despăgubirii prevăzute la alin. (2) se stabileşte în funcţie de 
gravitatea faptei prevăzute de legea penală săvârşită împotriva funcţionarului public 
cu statut special, de numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, 
de urmările fizice şi psihologice ale faptei şi împrejurările concrete în care aceasta a 
fost săvârşită.   

(4) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă pe baza cererii formulate 
de funcţionarul public cu statut special, la care se anexează: 

a) documente eliberate de unitatea medicală în care funcţionarul public cu statut 
special a beneficiat de tratament medical, din care să rezulte contravaloarea fiecărui 
serviciu medical, a achiziţionării de medicamente, materiale sanitare, proteze sau 
orteze, precum şi contribuţia personală suportată de beneficiar;   

b) documente din care să rezulte sumele decontate din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi/sau de la bugetul statului;     

c) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate, 
potrivit legii;  

d) alte înscrisuri judiciare, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea 
serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special şi faptul prejudiciabil, 
după caz.  

 
ART. 5  
(1) Pentru invaliditate survenită în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu acestea funcţionarului public cu statut special i se acordă despăgubiri în 
valoare de: 

a) pentru invaliditate de gradul I - 12.000 euro, echivalent în lei la data plăţii; 
b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 10.000 euro, echivalent în lei la data 

plăţii; 
c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 7.000 euro, echivalent în lei la data 

plăţii. 
(2) Acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri 

formulate de funcţionarul public cu statut special la care se anexează: 
a) copia legalizată a certificatului-decizie medicală emis de comisiile de 

expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, avizat de comisia centrală de expertiză medico – militară prin 
care s-a stabilit încadrarea funcţionarului public cu statut special în gradele de 
invaliditate prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b) – d), avizat de comisia centrală de 
expertiză medico – militară, după caz; 

 b) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate 
potrivit legii; 

c) alte înscrisuri judiciare, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea 
serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special şi faptul prejudiciabil, 
după caz.  

 
ART. 6 
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(1) În situaţia decesului funcţionarului public cu statut special în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se acordă despăgubiri în valoare 
de 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, soţului/soţiei supravieţuitoare şi copiilor 
funcţionarului public cu statut special, în cote egale. În situaţia în care funcţionarul 
public cu statut special nu era căsătorit şi nu avea copii despăgubirea se acordă 
părinţilor acestuia, în cote egale.  
        (2) Acordarea despăgubirii prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri  
care poate fi formulată de către membrii de familie ai funcţionarului public cu statut 
special, la care se anexează: 

a) actul de identitate al persoanei/persoanelor îndreptăţite la acordarea 
despăgubirii, în copie; 

b) copia legalizată a certificatului - decizie medicală emis de comisiile de 
expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, avizat de comisia centrală de expertiză medico – militară, după 
caz; 

c) certificatul de deces al funcţionarului public cu statut special, în copie 
legalizată; 

d) după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată, certificatul de naştere 
al copiilor funcţionarului public cu statut special, în copie legalizată, sau declaraţie 
notarială din partea părinţilor din care să rezulte că  funcţionarul public cu statut  
special decedat nu era căsătorit şi nu avea copii. 

e) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate 
potrivit legii; 

f) alte înscrisuri judiciare, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea 
serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special şi faptul prejudiciabil, 
după caz. 

(3) Dacă persoana îndreptăţită la acordarea despăgubirii este lipsită de 
capacitatea de exerciţiu sau are capacitatea de exerciţiu restrânsă, cererea se 
formulează de reprezentantul legal al acesteia sau, după caz, de persoana în cauză, 
cu acordul reprezentantului legal. 

  
ART. 7 
(1) Despăgubirea acordată în situaţia în care bunurile funcţionarului public cu 

statut special sunt avariate ori distruse în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu acestea acoperă suma necesară pentru aducerea bunului în starea 
iniţială sau, în cazul imposibilităţii, pentru înlocuirea acestuia, fără a putea depăşi 
valoarea de piaţă a bunului respectiv.  

(2) Valoarea de piaţă a bunului şi valoarea prejudiciului cauzat acestuia se 
stabilesc în baza unui dosar de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.   

(3) Cheltuielile necesare pentru întocmirea dosarului de evaluare se suportă de 
către  funcţionarul public cu statut special, urmând să fie decontate din fondurile din 
care se acordă despăgubirile, odată cu plata acestora.  

(4) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) nu se acordă în cazul în care prejudiciul 
este acoperit în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat. 
Dacă prejudiciul este acoperit parţial, ca urmare a existenţei unei asigurări în 
sistemul privat, despăgubirea constă în diferenţa dintre suma necesară pentru 
aducerea bunului în starea iniţială sau, în cazul imposibilităţii, pentru înlocuirea 
acestuia şi indemnizaţia acordată de asigurător. 
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(5) Pentru vehiculele aflate în proprietatea funcţionarului public cu statut special 
despăgubirea pentru cheltuielile ocazionate de aducerea în starea iniţială a acestora 
se acordă pe baza devizului de reparaţii şi a facturii emise de o unitate specializată. 

 
ART. 8 
Despăgubirea prevăzută la art. 7 se acordă în baza unei cereri formulate de 

funcţionarul public cu statut special, atât în nume propriu cât şi pentru membrii 
familiei, la care se anexează:   

a) documente de constatare a evenimentului care a condus la avarierea ori 
distrugerea bunului; 

b) documente de evaluare a prejudiciului; 
c) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă faptul că prejudiciul nu a 

fost acoperit în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat ori, în 
cazul acoperirii parţiale a prejudiciului, documentele din care să rezulte cuantumul 
indemnizaţiei acordate de asigurător;  

d) documente din care să rezulte cuantumul cheltuielilor ocazionate de stabilirea  
valorii de piaţă a bunului pentru care se solicită despăgubirea; 

e) alte înscrisuri judiciare, care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea 
serviciului public în calitate de funcţionar public cu statut special şi faptul prejudiciabil, 
după caz.  

 
ART. 9 
Constatarea evenimentului care dă dreptul la despăgubiri se face de instituţiile 

competente, potrivit legii, precum: parchet, poliţie, unităţi medico-legale.   
 
ART. 10  
(1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea despăgubirii, la 

nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie, prin ordin al 
conducătorului instituţiei, o comisie alcătuită din 5 membri, şi anume: 1 reprezentant 
al compartimentului economic, 1 reprezentant al compartimentului contencios, 1 
reprezentant al compartimentului medical, 1 reprezentant al compatimentului de 
resurse umane şi o persoană din conducerea instituţiei, care îndeplineşte funcţia de 
preşedinte al comisiei.   

(2) Comisia verifică, la solicitarea persoanei interesate, pe baza  documentelor 
justificative şi a actelor de constatare întocmite de organele competente, îndeplinirea 
condiţiilor pentru acordarea despăgubirilor prevăzute în prezenta hotărâre. În 
vederea clarificării tuturor aspectelor relevante pentru soluţionarea cererilor, comisia 
poate audia pe funcţionarul public cu statut special sau, după caz, pe membrii familiei 
acestuia. 

(3) Cererile pentru acordarea despăgubirilor se analizează de comisie în termen 
de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării.  

(4) În cazul în care constată îndeplinirea condiţiilor legale, comisia prezintă 
conducătorului instituţiei un raport motivat, prin care va propune acordarea 
despăgubirii, stabilindu-se şi cuantumul acesteia.        

(5) În baza raportului comisiei, conducătorul unităţii emite o dispoziţie scrisă de 
admitere a cererii şi de achitare a sumei menţionate în raport. Dispoziţia se comunică 
solicitantului şi compartimentului financiar–contabil, în vederea achitării drepturilor 
cuvenite.    

(6) Dacă în urma analizării cererii şi a documentelor justificative comisia 
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea despăgubirii, 
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aceasta propune conducătorului instituţiei, prin raport motivat, semnat de toţi 
membrii,  respingerea cererii. După aprobarea propunerii de respingere, cererea se 
restituie solicitantului împreună cu documentele justificative, prezentând acestuia, în 
scris, motivele care au stat la baza deciziei. 

(7) Dacă după respingerea cererii de acordare a despăgubirilor se stabileşte 
legătura dintre evenimentul prejudiciabil şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin 
hotărâre irevocabilă a instanţei judecătoreşti, prin ordonanţă a procurorului, în situaţia 
în care punerea în mişcare a acţiunii penale este împiedicată ori pe baza altor 
înscrisuri judiciare, funcţionarul public cu statut special sau, după caz, familia 
acestuia, pot face o nouă cerere de acordare a despăgubirilor, în termen de 90 de 
zile de la data la care au luat cunoştinţă de hotărârea judecătorească, de ordonanţa 
procurorului ori de înscrisurile respective.   

 
ART. 11 
(1) Despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri constituie forme de sprijin 

cu destinaţie specială. 
(2) Sumele reprezentând despăgubirile prevăzute în art. 4 – 8 sunt echivalente 

în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii. 
 
ART. 12 
(1) Persoanele îndreptăţite la acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta 

hotărâre nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor formulate se pot adresa 
instanţei de contencios administrativ. 

(2) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoanele prevăzute la alin. 
(1) trebuie să solicite unităţii emitente a actului de care sunt nemulţumite, în termen 
de 30 zile de la data comunicării acestuia, reanalizarea modului de soluţionare a 
cererii.    
 

ART. 13 
(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi în cazul în 

care sunt afectate viaţa, sănătatea ori bunurile soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în 
întreţinerea funcţionarului public cu statut special, în legătură cu exercitarea 
atribuţiilor de serviciu ale acestuia.   

(2) Despăgubirea se acordă funcţionarului public cu statut special, pe baza 
cererii formulate de acesta.  

(3) În cazul minorilor se fac următoarele asimilări: 
a) încadrarea în categoria de handicap grav cu încadrarea în gradul I de 

invaliditate; 
b) încadrarea în categoria de handicap accentuat cu încadrarea  în gradul II de 

invaliditate; 
c) încadrarea în categoria de handicap mediu sau uşor cu încadrarea  în gradul 

III de invaliditate.    
 
ART. 14 

        În cazul în care, după efectuarea plăţii despăgubirilor se constată de către 
organele competente că producerea prejudiciilor nu are legătură cu exercitarea 
atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special, funcţionarul public cu 
statut special ori, după caz, membrii de familie care au beneficiat de despăgubire 
sunt obligaţi să restituie sumele încasate, în condiţiile legii. 
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ART. 15 
Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri,   

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia vor iniţia 
demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate 
de producerea prejudiciilor. 

 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 
 

EMIL BOC 
 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă,  
sănătate şi bunuri pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare 
Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale      În prezent Legea nr. 293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
prevede la art. 36 lit. n) că funcţionarul public cu 
statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare beneficiază de despăgubiri acordate 
din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, în cazul în care viaţa, 
sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi 
ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu acestea.  
     Legiuitorul a statuat în mod expres că 
modalitatea de acordare a despăgubirilor 
urmează a fi stabilită prin hotărâre de guvern. 
     Pe de altă parte în art. 87 din legea 
menţionată s-a prevăzut că funcţionarii publici cu 
statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare beneficiază de drepturile ce vor fi 
stabilite pentru personalul din sistemul naţional 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
    Având în vedere că în luna septembrie 2008 
Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1083 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 657 
din 18.09.2008, prin care s-au stabilit condiţiile 
de acordare a despăgubirilor în situaţia 
producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie 
şi raportându-ne la dispoziţiile art. 87 din Legea 
nr. 293/2004, este necesară adoptarea actului 
normativ care să reglementeze condiţiile de 
acordare a dreptului prevăzut la art. 36 lit. n).  

 
2. Schimbări preconizate     Stabilirea cadrului legal pentru compensarea 

riscurilor specifice implicate de îndeplinirea 
atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu  ale 
funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare. 

Clarificarea aspectelor legislative privind unele 
drepturi compensatorii/ despăgubiri de care 



beneficiază funcţionarii publici cu statut special 
din sistemul administraţiei penitenciare pentru 
riscurile ce implică îndeplinirea atribuţiilor şi 
îndatoririlor de serviciu. 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  
2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul  
3. Impactul social Eliminarea obstacolelor de natură psihică în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, prin 
acordarea despăgubirilor funcţionarilor publici cu 
statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare în cazul producerii riscurilor 
specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
sistemului penitenciar românesc. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
5. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

- mii lei - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

 

a) buget de stat, din acesta:       
(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe venit       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
(i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
3. Impact financiar, plus/minus, din care:       
a) buget de stat       
b) bugetele locale       
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii       



cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii       
Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Proiecte de acte normative suplimentare  Nu este cazul  
2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie 

Nu au fost identificate documente în legislaţia 
comunitară în domeniu. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi 
alte documente 

Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii:  

Denumirea actului sau documentului 
comunitar, numărul, data adoptării şi data 
publicării 

Gradul de conformitate:  Comentarii  

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente 

Nu este cazul  

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de  cercetare şi alte organisme     implicate 

Nu este cazul  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Nu este cazul  

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 

Nu este cazul. 



b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi. 
6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul  

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 
Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de act normativ alăturat pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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