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Proiecte de acte normative 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE  PROIECT  
ACT NORMATIV 

STADIUL LUCRĂRII OBSERVATII 

1. H.G. privind asigurările de viaţă, sănătate şi bunuri ale 
funcţionarilor publici cu statut special. 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în  

29.11.2011 
 

Proiectul a fost înaintat la MFP dar 
datorită impactului financiar 

asupra bugetului ANP, MFP l-a 
returnat MJ neavizat. 

2. O.M.J privind trimiterea la cursuri de pregătire şi perfecţionare 
în străinătate, a funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare, organizate sau finanţate 
de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

30.03.2012 
 

Au fost făcute observaţii de 
direcţiile de specialitate din MJ 
care au fost analizate de ANP, 

proiectul fiind retransmis ulterior 
MJ. 

3. H.G. pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1398/2007 
privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare. 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

11.10.2010 
 

MJ a înaintat proiectul de act 
normativ Guvernului, solicitând în 

repetate rânduri înscrierea 
acestuia pe ordinea de zi a 

şerdinţei Guvernului. Ulterior, 
acesta a fost respins datorită 

influenţei financiare. 

4. H.G. privind autorizarea A.N.P. de a încheia contracte de 
achiziţii prin leasing financiar pentru autospeciale destinate 
transportului deţinuţilor. 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

5.09.2012 

Proiectul a fost înaintat la MFP dar 
datorită impactului financiar 

asupra bugetului ANP, ministerul l-
a returnat MJ neavizat. 

5. O.M.J. privind Normele metodologice pentru aplicarea în 
sistemul administraţiei penitenciare a dispoziţiilor Legii-cadru 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

La propunerea MJ s-a retransmis 
proiectul de act normativ cu forma 



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

17.06.2012 agreată de minister. 

6. O.M.J. privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor 
spital. 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

06.08.2012 

Proiectul a fost înaintat la MFP dar 
datorită impactului financiar 

asupra bugetului ANP, ministerul l-
a restituit MJ neavizat. 

7. O.U.G. pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. 

Formă finală. Retransmis 
la MJ în 

30.09.2011 

S-a retransmis la MJ cu 
acceptarea observaţiile transmise 

de minister.  

8. Transmiterea la MJ a proiectului de H.G. privind Strategia 
naţională de reintegrare socială a persoanelor private de 
libertate. 

Formă finală. 
Transmis la MJ în 

07.09.2012 

- 

9. Ordin comun M.J şi M.S. pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind atribuţiile unităţilor din subordinea M.J. referitor la 
efectuarea expertizei medico-legale. 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

06.08.2012 

- 

10. O.M.J. pentru aprobarea Instrucţinilor privind scăderea din 
evidenţa contabilă a pagubelor produse prin calamităţi 
naturale, asupra culturilor agricole şi a pagubelor produse în 
epizootii, in unităţile subordonate A.N.P. 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

04.05.2012 
 

Au fost făcute observaţii de 
direcţiile de specialitate din MJ 

care sunt în prezent analizate de 
ANP. 

11. H.G. pentru modificarea şi completarea H.G. 1996/2004 privind 
condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi 
psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru 
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare. 
 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

12.06.2012 

- 

12. O.M.J. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
justiţiei nr. 1316/C/2012 privind aprobarea Normativului privind 
asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi unităţilor subordonate. 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

16.08.2012 

Au fost făcute observaţii de 
direcţiile de specialitate din MJ 

care sunt în prezent analizate de 
ANP. 

13.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

01.09.2012 
 

- 

14. O.U.G. pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97/2005 Formă finală.  - 



privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. 

Transmis la MJ în 
13.08.2012 

15. H.G. pentru modificarea şi completarea HG nr. 1375/2006 – 
Norme metodologice privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români. 

Formă finală.  
Transmis la MJ în 

13.08.2012 

- 

16. O.M.J. privind acordare sporuri condiţii de muncă personalului 
din sistemul administraţiei penitenciare. 

Formă finală.  
Retransmis la MJ în 

13.09.2012 

Au fost făcute observaţii de 
direcţiile de specialitate din MJ 
care au fost analizate de ANP, 
fiind retransmis proiectul la MJ. 

17. O.M.J. pentru aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor 
pentru personalul din sistemul admnistraţiei penitenciare. 

Formă finală. 
Retransmis la MJ în  

25.09.2012 

Retransmis după actualizarea 
semnăturilor conducerii MJ şi ANP  

18. O.M.J. privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al ANP, aprobat prin OMJ nr. 
2003/C/2008 

Formă finală. 
Transmis la MJ în  

19.09.2012 

- 

19. O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Formă finală. 
Transmis la MJ în  

21.09.2012 

- 

20. OMJ  pentru aprobarea criteriilor privind evaluarea activităţii 
profesionale a fpss din sistemul administraţiei penitenciare. 

Formă finală. 
Transmis la MJ în  

12.10.2012 

 

21. H.G. pentru transformarea C.R. Găeşti în penitenciar. Formă finală. 
Transmis la MJ în  

01.10.2012 

- 

22. O.M.J. privind criteriile şi procedura de aplicare a sistemului 
electronic de supraveghere la distanţă. 

Formă finală. 
Transmis la MJ în  

04.10.2012 

- 

 
 
 
 
 
* precizăm că Administraţia Naţională a Penitenciarelor a promovat la Ministerul Justiţiei proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, proiect care va fi promovat împreună cu celelalte proiecte care stabilesc termenul de intrare în vigoare al legilor privind Codul penal şi Codul de procedură civilă. 

       


