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REFERAT DE APROBARE 

 

În Monitorul Oficial nr. 800 din 28 octombrie 2015 a fost publicată Decizia 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 539/2015 din 13 
octombrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă. 

Decizia este fundamentată legal prin dispozițiile art. 36 lit. h) din Legea nr. 293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, republicată și art. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 1946/2004 prevede că 
biletele de odihnă, tratament şi recuperare se distribuie funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare. 

Pentru punerea în practică a prevederilor legale de mai sus, în temeiul art. 24 alin. 1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 1946/2004, a fost emis Ordinul ministrului justiţiei nr. 
3465/C/30 septembrie 2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (aprobat prin Ordinul ministrului 
justiţiei nr. 2003/C/2008), publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 8 octombrie 2014.   

După intrarea în vigoare, prevederile Deciziei directorului general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor nr. 539/2015 au fost deja aplicate în cursul anului 2015, pentru 
lunile noiembrie și decembrie. 

În urma punerii în practică, au rezultat dificultăți în modul de distribuire a biletelor de 
odihnă, prevăzut la art. 4 din decizie.  

În concret, aspectele sesizate în aplicarea dispozițiilor deciziei se referă la 
imposibilitatea distribuirii biletelor de odihnă în mod egal pentru cele 47 de entități, 
respectiv Administrația Națională a Penitenciarelor și cele 46 de unități subordonate, din 
punctul de vedere al numărului de bilete, precum și al perioadelor de sejur.  

Luând în considerare aspectele mai sus menţionate mai sus, direcţiile de specialitate 
din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au analizat și au convenit asupra unui 
proiect de modificare și completare a Deciziei directorului general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor nr. 539/2015, transmis pentru consultare organizaţiilor sindicale 
reprezentative, structurilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum 
unităţilor subordonate. 

Prin proiectul de modificare și completare se propune introducerea unui articol nou 
în decizie, respectiv art. 41, care să se aplice cu titlu de excepție în situația în care 
numărul de bilete de odihnă nu poate fi repartizat în mod unitar în unitățile 
penitenciare. În această situație se propune înființarea unei comisii la nivelul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor care să procedeze la distribuirea biletelor de odihnă în urma 
analizei efectuate în mod centralizat. 

Precizăm că analiza inițială a cererilor rămâne, ca și în prezent, în competența  
comisiilor constituite la nivelul fiecărei unități penitenciare și vizează îndeplinirea a cel puțin 
unuia dintre criteriile esenţiale enumerate la art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 
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1.946/2004. Cererile și anexele întocmite pentru fiecare solicitant se transmit ulterior la 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

Totodată, se propune, atât pentru comisiile constituite la nivelul unităților 
subordonate, cât și pentru cea constituită la nivelul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, majorarea numărului de membri la 5 (cinci).  

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, proiectul este supus dezbaterii publice prin 
publicarea unui anunţ pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

După finalizarea activităţilor menţionate mai sus şi primirea acordului din partea 
Ministerului Justiţiei, proiectul va fi depus pentru semnare şi, ulterior, transmis pentru 
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Pentru considerentele expuse mai sus a fost întocmit proiectul de decizie a 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de modificare a Deciziei 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 539/2015 din 13 
octombrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă, pe care îl 
supunem atenţiei dumneavoastră, în vederea aprobării. 

Cu stimă, 
 


