
 

Fişa anexă nr. 2 
 
 
 

Informare privind stadiul proiectelor de acte normative, alte aspecte pe linie 
juridică 

 
 
1. HG privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare 
- Iniţial a fost elaborată o decizie pentru elaborarea normelor metodologice privind 

decontarea transportului funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare care datorită punctelor de vedere diferite ale DEAN şi Direcţiei Contencios din 
cadrul MJ s-a considerat oportun a fi elaborată o hotărâre de guverne care să clarifice 
divergenţele de opinie dintre cele 2 direcţii; 

- proiectul menţionat mai sus a fost transmis la MJ în data de 11.10.2010; 
- MJ a înaintat către Guvern proiectul de act normativ în decembrie 2010 şi acesta a 

fost propus pentru introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului; 
 
 
2. Ordin privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 95 

din anexa VII a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice  

- ordinul comun între MMFPS şi MPF privind normele  de salarizare pentru sistemul 
de apărare nu a fost aprobat în 2011, conform art. 17 din Legea nr. 285/2010; 

- proiectul de ordinul pentru aplicarea Legii nr. 284/2010 a fost elaborat, dar în lipsa 
ordinului comun nu s-a putut finaliza; 

- în vederea finalizării ordinului, comisia de elaborare a proiectului a fost convocată 
de 2 ori în decembrie 2011  şi ianuarie 2012, dar nu s-a întrunit, din lipsa membrilor; 

-   pentru anul 2012 a fost aprobată Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. 
 

 
3. OMJ privind aprobarea metodologiei privind condiţiile în care se asigură 

consultanţă juridică. 
- transmis la MJ în data de 10.07.2009 şi retransmis pe 06.10 2009; 
-MJ îl înaintează UNBR pentru comunicare punct de vedere; 
- UNBR propune modificarea protocolului încheiat între acesta şi MJ; 
- Protocolul se va modifica după înlocuirea în cadrul art. 36 lit. p) a Legii nr. 293/2004 

a noţiunii de „consultanţă juridică” cu termenul de „asistenţă juridică”. 
 

 
4. HG privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viata, sănătate şi bunuri 

pentru fpss din sistemul administraţiei penitenciare  
- transmis la MJ în data de 18.11.2008; 
- MFP, în data 16.09.2011 restituie neavizat proiectul în vederea completării Secţiunii 

a 4 a Notei de fundamentare „Impact financiar”; 
- în data de 29.11.2011 s-a transmis MJ adresa prin care se menţionează faptul că nu 

se poate previziona impactul financiar, întrucât nu s-au solicitat despăgubiri până în prezent. 
-se va încerca realizarea unei estimări 
 
5. Decizie protecţie personal 



-  s-a elaborat proiectul de decizie şi referatul de aprobare care a fost aprobat de 
direcţiile implicate, însă decizia nu a fost finalizată deoarece cu ocazia discutării acesteia în 
cazul comisiei paritare, org. sindicale au avut observaţii pe marginea lui 

- a fost înaintată decizia la DPCT  în data de 25.11.2011 pentru punct de vedere; 
- se va elabora un punct de vedere comun între structurile sindicale şi DPCT, care 

apoi va fi înaintat DCEAN. 
 

6. Decizia privind acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuparare. 
 
- pentru aplicarea prevederile art. 36 lit. e) şi h) din Legea nr. 293/2004 şi art. 23-24 

din HJ 1846/2004 se impune constituirea unei structuri care va fi inclusă în noua 
organigramă a ANP.(se va analiza eventual atribuirea unor atribuţii specifice pe această linie 
către personalul existent) 

 
7. Decizie  plata ore suplimentare 
- a fost aprobată Decizia nr. 304/05.01.2012 a directorului general al ANP care a fost 

transmisă structurilor din cadru ANP şi unităţilor penitenciare.   
 
8. Legea nr. 293 privind statutul funcţionarului public 
 
- a fost înaintat proiectul de OUG la MJ în data de 14.07.2011;  

 - sindicatele au propus temporizarea procesului de elaborare a acestui proiect de act 
normativ, în condiţiile reconfigurării structurii de apărare şi ordine publică. 
 
 

9. Se va stabili modul de lucru pentru găsirea unei eventuale soluţii de acordare a 
liberului corespunzător pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală şi în repausul 
săptămânal 

 
10.  Vor fi reanalizate Instrucţiunile ANP nr. 401 din 21.04.2008 referitoare la circuitul 

şi modalitatea de elaborare a actelor cu caracter normativ în sistemul penitenciar 


