
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

pentru aprobarea Hotărârii de Guvern privind criteriile și condițiile de sprijin în 
construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei 

locuințe proprietate personală de către funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre de Guvern privind criteriile și condițiile de sprijin în construirea sau cumpărarea, o 
singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuințe proprietate personală de către 
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare 

Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Instituțiile din domeniul securității naționale 
prezintă o deosebită importanță în menținerea 
ordinii și siguranței societății și respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești. 
Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările 
și completările ulterioare,  Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 
subordonate fac parte din instituţiile publice de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională ale 
statului şi constituie sistemul administraţiei 
penitenciare. 
Funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare își desfășoară 
activitatea în condiții speciale, ce impun o serie 
de drepturi și obligații, dar și anumite 
incompatibilități. 
Pentru activitatea depusă, în afara drepturilor 
salariale acordate, în temeiul actelor normative 
aplicabile, funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare sunt 
beneficiarii unor drepturi și sporuri specifice. 
Printre drepturile acordate funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare în baza prevederilor Legii nr. 



293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se regăsește și sprijinul 
acordat acestora în construirea sau cumpărarea, 
o singură dată în timpul carierei profesionale, a 
unei locuințe proprietate personală, (conform 
(art. 38 alin.(1) din Legea nr.293/2004, 
republicată), ce face obiectul prezentei hotărâri 
de Guvern. 
În prezent, funcționarii publici cu statut special 
din Administrația Națională a Penitenciarelor și 
unitățile subordonate beneficiază, lunar, de 
compensarea lunară a chiriei în cuantum de 
până la 50% din venitul net lunar, în conformitate 
cu dispozițiile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 
293/2004, potrivit cărora “Funcţionarii publici cu 
statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă 
potrivit prevederilor alin. (1) şi care nici ei şi nici 
soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în 
localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au 
dreptul la compensarea lunară a chiriei în 
cuantum de până la 50% din venitul net realizat 
lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în 
contractul de închiriere încheiat în condiţiile 
legii.” 
Se observă așadar că în sistemul penitenciar 
sunt alocate lunar sume de bani pentru 
compensarea chiriei, având în vedere că 
legislația specifică prevede că acest drept se 
acordă în mod individual, pentru fiecare dintre 
funcționarii publici cu statut special care 
îndeplinesc condițiile impuse de lege.  
Reglementarea prin Hotărâre a Guvernului a  
criteriilor și condițiilor de sprijin în construirea sau 
cumpărarea unei locuințe, va avea ca efect și  
statornicirea personalului, având în vedere 
numărul mare de pensionări din ultima perioadă 
și dinamica intrărilor și ieșirilor de personal din 
sistem. 
Luând în considerare că potențialii beneficiari ai 
acestui act normativ dispun deja de dreptul la 
compensația lunară a chiriei, arătăm că proiectul 
Hotărârii de Guvern  nu implică un efort bugetar 
pentru bugetul de stat, întrucât suma care se 
acordă în prezent cu titlu de chirie poate avea o 
altă destinație, și anume achitarea ratei sau a 
fracțiunii din rată care se plătește pentru achiziția 
unei locuințe sau construirea acesteia.  



Mai mult de atât, prin proiect se prevede ca 
modalitate de sprijin a funcționarilor publici cu 
statut special, acordarea unei sume de bani în 
tranșe lunare de câte 500 lei pe o perioadă de 15 
ani, ceea ce presupune implicații financiare mai 
reduse în raport de modalitatea de acordare a 
compensației lunare a chiriei, respectiv 50% din 
venitul net lunar al beneficiarului. 

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect se propun: 
- criteriile și condițiile de acordare a sprijinului pe 
care trebuie să le îndeplinească cumulativ un 
funcționar public cu statut special; 
- situațiile în care acest sprijin se acordă, precum 
și cazurile când acesta încetează; 
- crearea temeiului legal pentru acordarea 
sprijinului funcționarilor publici cu statut special 
care au achiziționat/construit o locuință după 
intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004; 
- instituirea unor reglementări potrivit cărora 
beneficiarii dreptului de sprijin în construirea sau 
cumpărarea unei locuințe proprietate personală 
nu beneficiază de decontarea transportului. 

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 Nu este cazul 

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: 

Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta: x x x x x x 

(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 este cazul. 

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 

Nu este cazul. 



privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

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 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi. 

Nu este cazul. 

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 

Proiectul a fost elaborat cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative din 
sistemul administraţiei penitenciare 

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 promovaţi. 
 
 

 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 

Tudorel TOADER 
 
 
 

 


