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Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special  din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor 

 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

Descrierea situaţiei actuale şi schimbări preconizate 
 
 

Buna funcţionare a sistemului administraţiei penitenciare, entitate care 
contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, 
escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi 
de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de 
libertate,  reprezintă o prioritate a României.  

Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor reprezintă cadrul normativ în ceea ce 
priveşte reglementarea carierei, dar şi drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici cu 
statut special din sistemul penitenciar. 

Prezentul proiect propune o serie de modificări şi completări ale Legii nr. 
293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special  din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor destinate a înlătura atât lacune de reglementare sau 
interpretări contradictorii ale legii actuale, cât şi îmbunătăţirea reglementării în 
materie, după cum urmează: 

Denumirea actuală este criticabilă, fiind nevoie de o denumire care să ofere 
funcţionarilor de penitenciare identitate ca ocupaţie şi categorie profesională, similar 
celorlalte instituţii din structura de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Potrivit proiectului, „Prezenta lege reglementează statutul funcţionarului public 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumit poliţist de 
penitenciare.” 

- Plecând de la dispoziţiile Legii nr. 293/2004 şi cele ale Legii nr. 275/2006 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, se propune înlocuirea denumirii actuale de “funcţionar public cu 
statut special” cu cea de „poliţist de penitenciare”. 

- Conform Legii nr. 293/2004, statutul special al funcţionarilor publici din 
sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu 
care implică îndatoriri şi riscuri deosebite, în exercitarea atribuţiilor sale de 
serviciu funcţionarul din penitenciare fiind învestit cu exerciţiul autorităţii publice, 
acesta putând folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare.  
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De asemenea, conform dispoziţiilor Legii nr. 275/2006, Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor ia măsurile necesare pentru siguranţa 
penitenciarelor, precum şi măsurile de pază, supraveghere, escortare, 
menţinerea şi restabilirea ordinii şi disciplinei în rândul persoanelor 
condamnate la pedepse privative de libertate şi a persoanelor arestate 
preventiv, deţinute în centrele de arestare preventivă sau în secţiile speciale 
din penitenciare. 

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată prevede la art. 67 alin. (1) categoriile de persoane 
juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii, acestea fiind instituţiile 
publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care 
sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi 
arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului 
propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale.  

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, 
sistemul administraţiei penitenciare. 

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special este 
învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În 
exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de 
libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, acesta poate folosi, în condiţiile 
legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare, cu trimitere la anexa parte 
integranta a legii. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. 

Printre drepturile funcţionarilor publici cu statut special se numără portul 
permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 146, alin. (2) din Legea 295/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată prevederile art. 46 – 52 din Legea nr. 17/1996 referitoare la 
uzul de armă rămân în vigoare, până la stabilirea prin lege specială, de către fiecare 
instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul 
autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, a condiţiilor în care acestea 
pot purta şi folosi armele din dotare.  

La nivel naţional se observă că mai multe instituţii din sistemului de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională au elaborat, în contextul dispoziţiilor Legii nr. 
295/2004, prin legi speciale, norme privind deţinerea, portul, utilizarea şi operaţiunile 
cu arme, muniţii şi dispozitive aferente, astfel: 

 - Legea   nr. 122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor 
militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate 
străine pe teritoriul României, 

- Legea   nr. 155 din 12 iulie 2010 - Legea poliţiei locale, 
- Legea nr. 265/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române. 
Prezentele reglementări stabilesc diferenţiat, în funcţie de tipul de armament – 

letal, neletal -  condiţiile privind portul, păstrarea, manipularea, folosirea de către 
poliţiştii de  penitenciare a armelor cu care sunt dotaţi în timpul misiunilor şi atribuţiilor 
de serviciu.  

Pentru asigurarea implementării şi în sistemul administraţiei penitenciare a 
prevederilor Legii nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,   
se propun norme care au ca obiect prioritar reglementarea procedurilor necesare 
pentru deţinerea, portul, utilizarea şi operaţiunile cu arme şi dispozitive militare de 
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către unităţile din sistemul administraţiei penitenciare, astfel încât să nu fie 
prejudiciate siguranţa persoanelor private de libertate şi a altor persoane. În egală 
măsură, se urmăreşte asigurarea exercitării efective a dreptului de deţinere şi folosire 
a armelor de către poliţiştii de penitenciare potrivit atribuţiilor acestora şi  misiunilor 
de îndeplinit. 

Proiectul statuează posibilitatea pentru unităţile din sistemul administraţiei 
penitenciare de a efectua operaţiuni cu arme, dispozitive militare şi muniţii, respectiv 
achiziţionare, reparare, transport, depozitare şi casare care, împreună cu operaţiunile 
privind evidenţa, mânuirea, păstrarea şi controlul stării tehnice a acestora se 
reglementează prin ordin al ministrului justiţiei. 

Pentru instruirea poliţiştilor de penitenciare, atât cu arme letale, folosind 
muniţie de război, cât şi cu arme neletale, se instituie obligaţia de a folosi poligoane 
special destinate pentru categoria respectivă de armament sau zone restricţionate 
stabilite cu acordul autorităţilor publice sau al proprietarilor privaţi. 

Uzul de armă este definit ca fiind executarea tragerii cu arma de foc asupra 
persoanelor, animalelor sau bunurilor, cu respectarea principiilor legalităţii, 
proporţionalităţii,şi gradualităţii, limitării utilizării şi nonsurprinderii, atât în caz de 
legitimă apărare sau în stare de necesitate cât şi în situaţiile ce pot apărea în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor pe care poliţiştii de penitenciare le 
au de executat. 

Prin efectuarea somaţiei legale se asigură identificarea autorităţii publice care 
face uz de armă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu în scopul evitării periclitării 
vieţii, integrităţii corporale sau a bunurilor persoanelor. 

Sunt prevăzute distinct situaţiile când se execută tragere cu arme letale şi cu 
arme neletale, atât cu somaţie cât şi fără somaţie. 

De asemenea sunt enumerate cazurile în care se evită uzul de armă şi 
situaţiile în care se interzice uzul de armă, în mod distinct pentru arme letale şi 
neletale. 

Proiectul stabileşte în sarcina poliţistului de penitenciare, obligaţia de a acorda 
primul ajutor persoanelor rănite şi de a informa, pe cale ierarhică, de îndată ce 
situaţia permite. În caz de vătămare corporală sau deces survenite ca urmare a 
uzului de armă, conducătorii unităţilor vor informa procurorul, conform competenţelor. 

De asemenea, poliţiştii de penitenciare, se autorizează să reţină, să legitimeze 
şi să predea organelor în drept persoanele imobilizate, doar în situaţiile prevăzute 
expres în acest act normativ. 

În final se stipulează că folosirea armamentului din dotare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, în cazurile şi condiţiile prevăzute de prezentul act normativ, 
înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea civilă pentru pagubele produse. 

- Proiectul reglementează de o manieră clară modalităţile de încadrare ca 

poliţist de penitenciare. 
Conform proiectului, înainte de începerea procedurilor de încadrare ca poliţist 

de penitenciare, este obligatorie organizarea procedurilor de ocupare a posturilor 
vacante prin avansarea în funcţie a ofiţerilor şi agenţilor din sistemul penitenciar, în 
condiţiile legii. 

- Proiectul corelează prevederi din Statutul funcţionarului public cu statut 
special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu prevederi legale incidente în 
materia salarizării  personalului bugetar şi al pensionării. 

- Proiectul urmăreşte modificarea dispoziţiilor legale referitoare la beneficiul 
acordării consultanţei juridice, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării 
penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în 
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legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, stabilind că în situaţia în care se 
constată vinovăţia poliţistului de penitenciare, acesta este obligat să restituie toate 
cheltuielile efectuate de unitate cu asigurarea consultanţei juridice. 

- Proiectul reglementează de o manieră clară problematica transferului, 
detaşării, delegării funcţionarilor cu statut special din Ministerul Justiţiei şi unităţile 
subordonate acestuia în sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor şi invers, 
ţinând seama de regimul juridic unitar ce trebuie aplicat acestei categorii 
profesionale. 

Poliţiştii de penitenciare pot fi delegaţi, potrivit competenţelor de gestiune a 
resurselor umane, în alte unităţi sau în Ministerul Justiţiei, în interesul sistemului 
administraţiei penitenciare sau al Ministerului Justiţiei, în aceeaşi localitate sau în altă 
localitate, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an. 

- Conform proiectului, prevederile legii, precum şi alte dispoziţii din legi 
speciale referitoare la poliţiştii de penitenciare se aplică, după caz, şi poliţiştilor de 
penitenciare din Ministerul Justiţiei şi din unităţile subordonate acestuia. În acest caz, 
competenţele de gestiune a resurselor umane se exercită de conducătorul instituţiei 
respective.  

Poliţiştii de penitenciare din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi 
detaşaţi sau transferaţi pe posturi de poliţist de penitenciare ori delegaţi în cadrul 
Ministerului Justiţiei ori al unităţilor subordonate acestuia, în funcţie de necesităţi, în 
condiţiile prezentei legi. În acest caz, delegarea se dispune de ministrul justiţiei 
(măsura propusă decurge din prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, conform cărora activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
şi a unităţilor din subordine este coordonată direct de către ministrul justiţiei).   

- Se introduc prevederi referitoare la condiţiile în care pot fi ocupate, prin 
transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din cadrul altor 
instituţii de apărare ordine publică şi siguranţă naţională ale statului sau al 
Ministerului Justiţiei şi unităţilor subordonate, funcţiile vacante din cadrul sistemului 
administraţiei penitenciare. 

- Proiectul clarifică condiţiile în care operează mutarea în alte unităţi 
penitenciare ori schimbarea din funcţie a poliţiştilor de penitenciare, stabilind că în 
aceste situaţii, prin funcţie prevăzută cu coeficient de ierarhizare identic se înţelege 
se înţelege funcţia în care se face numirea al cărei coeficient de ierarhizare luat în 
calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al funcţiei anterioare, fiind înlăturate 
interpretările contradictorii existente în practică.  

- Condiţiile privind avansarea în carieră a poliţiştilor de penitenciare se 
stabilesc în Ghidul carierei aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  

- Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se 
ocupă prin avansarea poliţiştilor de penitenciare, prin concurs. Pot participa la 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o 
vechime de cel puţin 3 ani ca poliţist de penitenciare în sistemul administraţiei 
penitenciare. Agenţii de penitenciare pot ocupa posturi vacante de conducere prin 
concurs de avansare în funcţie până la nivelul funcţiei de şef birou sau al unei funcţii 
similare acesteia.  Modificarea urmăreşte impunerea unor condiţii de natură a reflecta 
experienţa profesională a candidatului la ocuparea prin avansare a funcţiilor de 
conducere vacante.   

- Proiectul îmbunătăţeşte reglementarea în materia decontării cheltuielilor de 
transport ale poliţiştilor de penitenciare. 
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Astfel, prin Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a adus modificări art. 34 lit. k) din Legea nr. 
293/2004 (după republicare, art. 36 lit. k) din lege), în sensul că funcţionarul public cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la decontarea 
cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în 
alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în 
altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe 
an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Prevederile actuale ale Legii nr. 293/2004 nu condiţionează decontarea 
cheltuielilor cu transportul la şi de la locul de muncă, de inexistenţa unui drept de 
natură locativă al funcţionarului public cu statut special în localitatea în care acesta 
îşi desfăşoară activitatea, putând exista situaţia în care, deşi deţine în proprietate un 
imobil în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, acesta să beneficieze de 
decontarea cheltuielilor de transport, dacă optează să locuiască în altă localitate 
decât cea în care se află locul de muncă. 

În acest sens, proiectul aduce precizări de natură a clarifica modul de 
interpretare şi aplicare a normei juridice care reglementează dreptul poliţiştilor de 
penitenciare de a beneficia de decontarea, în anumite limite, a cheltuielilor de 
transport efectuate în vederea deplasării la locul de muncă, pentru prestarea muncii. 

Conform proiectului, decontarea cheltuielilor de transport în acest caz se 
realizează condiţionat de inexistenţa unui drept de natură locativă al poliţistului de 
penitenciare în localitatea în care acesta îşi desfăşoară activitatea, inclusiv al 
soţului/soţiei acestuia ori al copiilor aflaţi în întreţinere. 

Proiectul prevede că poliţistul de penitenciare nu beneficiază de decontarea 
cheltuielilor de transport în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, când 
domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă acesta, 
soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor au înstrăinat o locuinţă 
proprietate personală, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data 
încadrării în sistemul administraţiei penitenciare. 

De asemenea, conform proiectului, în situaţia în care poliţistul de penitenciare, 
soţul/soţia acestuia ori copiii aflaţi în întreţinerea lor au o locuinţă proprietate 
personală într-o localitate mai apropiată de localitatea în care se află locul de muncă 
decât cea în care domiciliază, decontarea cheltuielilor de transport cu deplasarea la 
şi de la locul de muncă se realizează în raport cu localitatea în care se află locuinţa 
proprietate personală. 

În cazuri excepţionale, poliţistul de penitenciare poate beneficia de decontarea 
cheltuielilor de transport în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, când 
domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, iar acesta, 
soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor au înstrăinat o locuinţă 
proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data 
încadrării în sistemul administraţiei penitenciar, când sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii speciale: 

a) în urma efectuării anchetei sociale se constată că locuinţa proprietate 
personală înstrăinată nu reprezintă un spaţiu de locuit corespunzător pentru poliţistul 
de penitenciare, soţul/soţia acestuia şi copiii aflaţi în întreţinerea lor; 

b) în afară de locuinţa înstrăinată, poliţistul de penitenciare, soţul/soţia 
acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu mai au în proprietate o altă locuinţă;  
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c) poliţistul de penitenciare, soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea 
lor au achiziţionat o locuinţă într-o altă localitate decât cea în care se află locul de 
muncă şi şi-au stabilit domiciliul la adresa locuinţei  achiziţionate.  

- Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată, poliţiştilor de penitenciare 
li se conferă Medalia de Excelenţă în Serviciul Penitenciar. Criteriile pentru conferirea 
medaliei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. 

- Conform proiectului, poliţiştii de penitenciare nu pot fi menţinuţi în activitate şi 
în funcţie după împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă 
prevăzută de lege.  

Prin excepţie, în raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii de penitenciare pot fi 
menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de 
vârstă, până la vârsta de 62 de ani, dacă starea sănătăţii le permite, cu aprobarea 
anuală a persoanelor abilitate conform competenţelor de gestiune a resurselor 
umane. 

În acest fel, se asigură şi alinierea la legislaţia similară instituţiilor din sistemul 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în ce priveşte vârsta de menţinere 
în activitate. 

- Pentru asigurarea unei mai mari obiectivităţi a procedurii de cercetare a 
faptelor ce constituie abateri disciplinare, proiectul revizuieşte competenţă materială 
a comisiilor de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi unităţilor penitenciare.  

Astfel, comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, constituită prin 
ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta faptele comise de directorul 
general, directorii generali adjuncţi, directorii de direcţie din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi directorii de unităţi penitenciare, precum şi pe cele comise de 
poliţiştii de penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi al altor unităţi subordonate 
ministerului.  

Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are 
competenţa de a cerceta faptele comise de poliţiştii de penitenciare numiţi sau 
împuterniciţi în funcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu 
excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină constituită la nivelul 
Ministerului Justiţiei, şi pe cele comise de directorii adjuncţi din unităţile de 
penitenciare.   
   Comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au 
competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din 
cadrul unităţilor penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa celorlalte comisii 
de disciplină. 

- Proiectul stabileşte termene clare privind aplicarea sancţiunii disciplinare în 
materie, prevăzând că  sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile 
calendaristice de la data întocmirii referatului comisiei de disciplină prin care se 
constată vinovăţia poliţistului de penitenciare, dar nu mai târziu de un an de la data 
comiterii faptei. 

- Conform proiectului, comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, 
constituită prin ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta şi faptele 
comise de poliţiştii de penitenciare din cadrul altor unităţi subordonate ministerului 
(spre exemplu, din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie). 

- În materia răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special, 
cu referire la prevederile art. 76 din Legea nr. 293/2004 s-a consacrat în mod expres 
caracterul executoriu al dispoziţiei de imputare sau al angajamentului de plată. 
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- Sunt revizuite dispoziţiile în materia suspendării din funcţie a funcţionarilor 
publici cu statut special, proiectul stabilind că aceştia sunt suspendaţi din funcţie 
dacă împotriva lor s-a pus în mişcare acţiunea penală; comparativ, reglementarea 
actuală prevedea că aceştia sunt suspendaţi din funcţie în cazul începerii urmăririi 
penale.   

- Sunt clarificate dispoziţiile referitoare la împuternicirea pe funcţii de 
conducere, în sensul că se instituie obligaţia unităţilor de a iniţia în acest termen 
procedura de ocupare a postului de conducere vacant.  

- Sunt clarificate şi dispoziţiile referitoare la incompatibilităţile poliţiştilor de 
penitenciare în ceea ce priveşte exercitarea unor funcţii sau activităţi în domeniul 
public sau privat.  

- Se instituie dispoziţii la nivel primar în ceea ce priveşte competenţele de 
numirea şi eliberare din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de 
serviciu pentru funcţiile din sistemul administraţiei penitenciare, denumite competenţe 
de gestiune a resurselor umane. 

- Potrivit proiectului, poliţiştii de penitenciare au dreptul la bilete de odihnă, 
tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, 
tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând sistemului 
administraţiei penitenciare, Ministerului Justiţiei sau altor instituţii publice de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

- Pentru mai multă claritate în aprecierea abaterilor disciplinare, proiectul 
reformulează conţinutul unor fapte a căror săvârşire antrenează angajarea acestei 
forme de răspundere.   

 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           
                                                            

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)                           
       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
      

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare            

 1. Proiecte de acte normative suplimentare  
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
  
 2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în 
materie  
 Prezentul act normativ nu încalcă reglementările europene.  
 3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente    
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 4. Evaluarea conformităţii           
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente           
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
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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               
 La elaborarea proiectului au fost consultate sindicatele reprezentative la 
nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
 Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei.                                      
 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 
   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.          
 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     
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           
 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente   
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.         
 5. Informaţii privind avizarea de către:                            
     a) Consiliul Legislativ                                                
    b) Consiliul Suprem de Apărare a  Ţării                                                               
     c) Consiliul Economic şi Social                                          
   d) Consiliul Concurenţei                                                  
     e) Curtea de Conturi.  
 Este necesară obţinerea avizului Consiliului Legislativ. 
                                                

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 
proiectului de act normativ       
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
. 
 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    
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
              

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   



Pagina 9 din 9 

 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
              

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul de  lege alăturat pe 
care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 

 
 

Ministrul Justiţiei  
 
 

Robert Marius CAZANCIUC 
 
 
 

Avizăm favorabil: 
 
 
 

Viceprim-ministru 
Ministrul Finanţelor Publice 

 
 

Daniel CHIŢOIU 
 
 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
 

Mariana CÂMPEANU 


