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                                                                                           Exemplar nr. ___ 
Nr.             /DCEAN/______2017 

 

Doamnei Alina RĂDOI  

Directorul Direcţiei Elaborare Acte Normative  

Ministerul Justiţiei 

 

 
Stimată doamnă director, 
 
Față de proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 293/2004, postat în 

dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției, care vizează, în principal, aspectele 

legate de procedura disciplinară și răspunderea patrimonială, vă comunicăm 

următoarele: 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor susţine varianta unei modificări 

extinse a Legii nr. 293/2004, aceasta fiind rezultatul unor eforturi comune 

administrație-sindicate, și nu doar modificările și completările privitoare la angajarea 

răspunderii patrimoniale și a răspunderii disciplinare a funcționarilor publici cu statut 

special din sistemul administrației penitenciare.  

De altfel, organizațiile sindicale reprezentative din sistemul administrației 

penitenciare au solicitat retragerea  proiectului de modificare a Legii nr. 293/2004, în 

forma supusă dezbaterii publice,  din procesul de transparență decizională, precum și 

stabilirea unei întâlniri între partenerii sociali din sistemul penitenciar, pentru clarificări 

privind urgența, oportunitatea, prioritățile de avut în vedere, precum și structura 

generală a proiectului. 

În ceea ce privește proiectul publicat pe site-ul Ministerului Justiției, 

menționăm că acesta a fost analizat în cadrul grupului de lucru constituit la nivelul 

instituției pentru modificarea Legii nr.293/2004, ca urmare a deciziei Curții 

Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate 

a art. 74 alin. (2) din Legea nr.293/2004, sens în care, vă supunem atenției 

următoarele propuneri de modificare și completare:  

 
1. Modificarea și completarea articolului 20 lit. a) și b) după cum 

urmează: 

„Art. 20 - Numirea în funcție şi încetarea raporturilor de serviciu, precum şi 

celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile din sistemul 

administraţiei penitenciare, denumite competenţe de gestiune a resurselor umane, se 

dispun după cum urmează: 

a) pentru funcţiile de director general, director general adjunct și director în 

sistemul administraţiei penitenciare, prin ordin al ministrului justiţiei; 

b)  pentru directorii adjuncţi din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor, precum şi pentru celelalte funcţii de conducere şi de execuţie din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin decizie a directorului general;” 

http://www.anp.gov.ro/


 

 
ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 

Telefon: 021/2421996, Fax: 021/2426078, Pagina web: www.anp.gov.ro  

 

Având în vedere că sistemul administrației penitenciare include atât unitățile 

subordonate cât și Administrația Națională a Penitenciarelor, nu se mai impune 

păstrarea sintagmei „director de direcție din Administrația Națională a 

Penitenciarelor”.  

De asemenea, apreciem necesară eliminarea sintagmei „aparat central” din 

cuprinsul lit. b) a aceluiași text normativ, sens în care precizăm că inclusiv HG nr. 

756/2016 folosește titulatura de Administrația Națională a Penitenciarelor și nu 

aparat central. 

2. Modificarea și completarea alineatului (4) al articolului 71, după cum 

urmează: 

“(4) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 3 luni de la data 

sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai 

târziu de 1 an de la data săvârşirii abaterii disciplinare”. 

Având în vedere modificarea competențelor de soluționare a sesizărilor, în 

proiectul supus dezbaterii publice apreciem că termenul de 3 luni de la data sesizării 

comisiei de disciplină este suficient pentru finalizarea procedurii disciplinare. 

Termenul de 3 luni este acoperitor, cu atât mai mult cu cât, în această formă a 

proiectului, comisia întocmește un singur referat cu rezultatele activității de cercetare, 

care conține și propunerea de sancționare, nemaifiind prevăzute termene pentru 

formularea și analizarea obiecțiilor.   

 3. Modificarea și completarea alineatelor (2), (3) și (4) ale articolului 74, 
după cum urmează: 

„(2) Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei are competenţa de a 

cerceta faptele comise de funcționari publici cu statut special numiți sau împuterniciți 

în funcțiile din competența de gestiune a resurselor umane a ministrului justiției, 

precum și pe cele comise de funcționari publici cu statut special din cadrul 

Ministerului Justiţiei. 

(3) Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

are competenţa de a cerceta faptele comise de funcționari publici cu statut special 

numiţi sau împuterniciţi în funcţii din competența de gestiune a resurselor umane a 

directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

(4) Comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor au competenţa de a cerceta faptele comise 

de funcționari publici cu statut special numiți sau împuterniciți în funcții din 

competența de gestiune a resurselor umane a directorului unității.” 

 Propunerea de modificare se fundamentează pe necesitatea evitării  
paralelismelor, conform art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, prin efectuarea 
trimiterilor la competențele de gestiune a resurselor umane prevăzută în art. 20 a 
proiectului de act normativ. 
 

 4. Referitor la modificarea și completarea art. 76 privitor la răspunderea 

patrimonială, inserată în cuprinsul proiectului, reiterăm faptul că prin Decizia  nr. 

239/2016 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 495 din 1 

iulie 2016, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de 
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neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, constatând că dispozițiile criticate sunt constituţionale. 

Curtea a reținut că aspectele esenţiale privind răspunderea patrimonială a 

funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt 

reglementate prin Legea nr. 293/2004, iar prin ordin al ministrului justiţiei se detaliază 

doar procedura privind stabilirea acestei forme de răspundere și a constatat că 

susţinerile autorilor excepţiei privind încălcarea art. 73 alin. (3) lit. j) şi art. 1 alin. (4) şi 

(5) din Constituţie sunt neîntemeiate. 

În acest sens, considerăm că prin eliminarea trimiterii la metodologia privind 

stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare stabilite prin ordin al ministrului justiţiei prevăzută 

în art. 76 alin. (2) din Legea 293/2004, republicată, în forma în vigoare rămân 

nereglementate o serie de aspecte procedurale referitoare la răspunderea 

patrimonială, care în prezent se regăsesc în Ordinul ministrului justiției nr.1760/2013. 

În consecință, în considerarea aspectelor sus-menționate, apreciem că nu se 

justifică modificarea și completarea textului art. 76 din Legea nr.293/2004, sens în 

care propunem menținerea acestuia în forma aplicabilă în prezent, cu trimitere la 

metodologia privind stabilirea răspunderii patrimoniale aprobată prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

În continuarea aceleiași idei, apreciem că dispozițiile inserate în cuprinsul 

proiectului nu sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor de reglementare în 

domeniul răspunderii patrimoniale a funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul adimistrației penitenciare. 

 
5. Modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 767, după cum 

urmează: 
„(2) Pentru fiecare comisie de disciplină se vor desemna un preşedinte 

supleant şi 4 membri supleanţi.” 

Textul trebuie corelat cu prevederile art.768, în ceea ce privește 

corespondența între numărul membrilor titulari și numărul supleanților și păstrarea 

identității de rațiune în privința modalității de desemnare a acestora. În același sens, 

arătăm că folosirea sintagmei „cel puțin” dă nașere unui text imprecis și poate 

determina abordări diferențiate și discreționare în stabilirea numărului de supleanți. 

Mai mult, desemnarea unui număr impar de membri supleanți face practic imposibilă 

respectarea prevederilor art. art.768 alin.(3). 

 

6. Definirea termenului de „conducător al unității”, în cuprinsul 

articolului 769 alin.(2), doar pentru capitolul privind răspunderea disciplinară 

contravine unității terminologice impuse de Legea nr.24/2000 și poate determina 

confuzii în interpretarea actului normativ.  

Amintim că potrivit art.37 din Legea nr.24/2000 „(1) În limbajul normativ 

aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. 
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    (2) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea 

înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce 

le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului 

respectiv, şi devine obligatoriu pentru actele normative din aceeaşi materie.” 

Prin urmare, sintagma „conducătorul unității” nu poate avea un anumit înțeles 

doar pentru un singur capitol din lege și trebuie folosită prin raportare la toate actele 

normative din aceeași materie, cu atât mai mult cu cât Legea nr.293/2004 este o lege 

organică și în temeiul ei se emit acte normative susbsecvente privitoare la funcționarii 

pblici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. 

În consecință, propunem eliminarea alin.(2) și reformularea art.769, după cum 

urmează: 

Art.769 

„Desemnarea preşedintelui comisiei de disciplină şi a supleantului acestuia se 

face de către conducătorul unităţii, conform competențelor de gestiune a resurselor 

umane prevăzută la art.72, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative 

ori a funcţionarilor publici cu statut special din unitate, dacă aceştia nu sunt organizaţi 

în sindicat. Preşedintele supleant al comisiei de disciplină nu se desemnează din 

rândul membrilor titulari sau al membrilor supleanţi.” 

 

7. Modificarea și completarea alineatului 4 al articolului 7610, după cum 

urmează: 

„(4) Prin excepție de la prevederile art.768, lit.b), în situația în care cu 7 zile 

lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei de disciplină, 

organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul 

unităţii, ori, după caz, majoritatea funcţionarilor publici cu statut special din unitatea 

respectivă, nu au desemnat cei 2 membri titulari ai comisiei prevăzuți la art. 768 alin. 

(1) lit. b), precum și membrii supleanți corespunzători, desemnarea acestora se face 

de către conducătorul unității.” 

 

8. Având în vedere că la nivelul unităților penitenciare, funcțiile de consilier 

juridic sunt unice, propunem completarea alineatului 4 al articolului 7611, referitor 

la situațiile de incompatibilitate care determină imposibilitatea desemnării în comisia 

de disciplină, cu o nouă literă, lit. d), după cum urmează: 

Art.7611 

„d) personalul care are calitatea de consilier juridic, aflat în situația de a aviza, 

ulterior, actul administrativ de sancționare sau de a reprezenta instituția în instanță în 

cauza respectivă.” 

 

9. Pentru unitate terminologică propunem înlocuirea termenului „spor” din 

cuprinsul art. 7612, cu  noțiunea de „majorare”. De asemenea, propunem ca 

majorarea prevăzută de acest text normativ să se aplice la salariul funcției de bază. 

Textul art. 7612 ar urma să aibă următorul cuprins: 

„Preşedintele şi membrii titulari ai comisiei de disciplină, pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul acesteia, au dreptul la o majorare lunară de 5% care se aplică 
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la salariul funcției de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de 

disciplină îşi desfăşoară activitatea. De majorarea de 5% beneficiază şi președintele 

supleant și membrii supleanţi pentru lunile când au activat în comisiile de disciplină. 

Majorarea se acordă de către unitatea în cadrul căreia este organizată comisia de 

disciplină.” 

 

10. Pentru claritatea și precizia textului propunem modificarea art. 7614 

lit.b) și c), după cum urmează: 

„b) a săvârşit o faptă care face obiectul cercetării comisiei de disciplină, de la 

data la care comisia de disciplină începe cercetarea faptei, în condițiile art.7627 

alin.(1); 

c) a efectuat verificări cu privire la fapta care face obiectul sesizării ori a 

întocmit, a avizat sau a aprobat nota de constatare a abaterii disciplinare sau de 

sesizare a comisiei de disciplină”. 

 

11. Completarea art.7615, privitor la situațiile de încetare a mandatului de 

membru al comisiei de disciplină, înainte de termen, cu două noi litere, lit. g) și h), 

după cum urmează: 

„g) la desființarea comisiei de disciplină; 

h) în termen de 5 zile de la înregistrarea sesizării organizației sindicale privind 

încetarea calității de membru de sindicat a persoanei desemnate în comisia de 

disciplină.”  

 

12. Eliminarea alineatului (5) al art.7617 având în vedere că art. 48 lit. d) din 

Legea nr.293/2004 prevede obligativitatea executării cu profesionalism şi în termenul 

stabilit, a tuturor atribuțiilor de serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi a 

dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici. Prin urmare, norma de la alin.(5) din 

proiect nu se mai justifică având în vedere că este deja prevăzută în art. 48 din forma 

în vigoare a Legii nr.293/2004. 

În cazul în care se doreşte menţinerea acestui text, propunem reformularea 

astfel:„Absența nejustificată și repetată de la ședințele comisiei de disciplină 

constituie abatere disciplinară” 

 

13. Modificarea alineatului (2) al art.7618, având în vedere că teza a II-a a 

acestui text normativ intră în contradicție cu prevederile art. 7615 alin.(3), sens în care 

propunem reformularea, după cum urmează:   

„(2) Prevederile art. 7610 – 7612, art. 7614, art. 7615 și art. 7617 sunt aplicabile în 

mod corespunzător şi secretarului titular şi supleantului acestuia.” 

 

14. Modificarea și completarea alineatului (3) al art.7620, astfel: 

„(3) Comisia de disciplină are obligaţia de a primi, prin secretarul acesteia, 

orice document care îi este destinat. Acesta se înscrie în registrul de evidenţă al 

documentelor primite la comisia de disciplină. În mod similar, se constituie și un 

registru de evidență al documentelor transmise de comisia de disciplină.” 
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15. Completarea art.7622, cu o nouă literă, lit. f), pentru a asigura corelarea 
cu prevederile art. 7615 și 7618, după cum urmează: 

 „f) constată, prin referat, încetarea mandatului de membru sau a calității de 
secretar al comisiei de disciplină.” 

 
16. Modificarea literei d) a art.7623 pentru a nu limita obligativitatea ținerii 

evidenţei doar cu privire la referatele și sesizările comisiei de disciplină. Textul în 
discuție ar urma să aibă următorul cuprins: 

„d) ține evidențele documentelor comisiei şi efectuează alte lucrări necesare în 
vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplină.” 

 
17. Modificarea alineatului 2 al art.7627 
„(2) În vederea cercetării faptei care face obiectul sesizării, preşedintele 

comisiei de disciplină va stabili de îndată termenul de prezentare şi va dispune 
citarea funcţionarului public cu statut special a cărui faptă a fost sesizată, a persoanei 
care a care a formulat sesizarea şi, dacă este cazul, a altor persoane indicate în 
sesizare.” 

Propunerea de modificare are în vedere necesitatea evitării situațiilor în care 
s-ar impune, prin lege, citarea tuturor persoanelor indicate în sesizare, chiar și în 
cazul în care audierea acestora nu ar fi necesară. 

 
18. Modificarea și completarea art.7629, alin. (3) lit. a) astfel:  
„(3) Activitatea de cercetare a faptei constă în: 
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea, dacă se apreciază că 

aceasta este necesară pentru clarificarea unor elemente de fapt cuprinse în sesizare. 
Pe parcursul cercetării disciplinare, funcţionarul public cu statut special a cărui faptă 
constituie obiectul sesizării, poate solicita citarea persoanei care a formulat 
sesizarea, comisia urmând a aprecia asupra necesităţii  audierii acesteia”. 

 
19. Completarea art.7631 alin.(1) cu o nouă literă, lit. c), cu următorul 

cuprins: 
„c) Atunci când comisia constată motivat, cu majoritate de voturi, că lucrările 

nu trebuie să fie publice.” 
În motivare, se are în vedere necesitatea asigurării, inclusiv comisiei de 

disciplină, posibilitatea de a constata, motivat, că lucrările nu trebuie să fie publice. În 
acest sens, arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 7639, documentele rezultate 
din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină au caracter 
confidenţial. 

 
20. Eliminarea alineatului (2) al art.7632 având în vedere că, în practică, nu 

au existat situaţii de refuz a exprimării a unei opinii iar o eventuala abținere nu poate  
afecta finalizarea cercetării disciplinare, câtă vreme, propunerea se formulează cu 
majoritatea de voturi a membrilor comisiei. Mai mult, pentru identitate de rațiune 
textul ar trebui să aibă aplicabilitate, în mod similar, și în ceea ce privește abținerea 
președintelui comisiei.  

În aceeași ordine de idei, subliniem că abţinerea funcţionează ca instituţie de 
sine stătătoare în procedură, fără să atragă sancționarea celui care se abține.  
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21. Modificarea și completarea art.7637, alin. (1) și (2) în sensul 
evidențierii caracterului consultativ al propunerii comisiei de disciplină privind 
sancțiunea disciplinară. De altfel, prevederi asemănătoare se regăsesc și în actele 
normative care reglementează răspunderea disciplinară a polițiștilor sau a 
funcționarilor publici.  În consecință, propunem modificarea textelor în discuție, după 
cum urmează: 

„(1) Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public cu statut special 
este emis de persoana care are competența aplicării sancțiuni disciplinare, pe baza 
propunerii cuprinse în referatul comisiei de disciplină. Propunerea cu privire la 
sancţiunea disciplinară are caracter consultativ. 

(2) În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica 
sancţiunea disciplinară aplică o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de 
disciplină, are obligaţia de a motiva această decizie.” 

De asemenea, pentru claritatea exprimării propunem completarea alin.(6), 
astfel: 

 „(6) În vederea respectării termenului de aplicare a sancțiunii, comisia de 
disciplină are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea 
referatului, în timp util, către structura emitentă a actului administrativ de 
sancţionare.”   

 
22. Pentru claritatea și precizia textului normativ propunem modificarea 

și completarea art.7642, astfel: 
„În cazul în care comisia de disciplină nu respectă, în mod repetat, termenele 

de soluţionare a sesizărilor primite, conducătorul unităţii desființează, prin act 
administrativ comisia de disciplină și începe procedura de constituire a unei noi 
comisii.” 

 
Având în vedere propunerile formulate, reiterăm faptul că Administrația 

Națională a Penitenciarelor susține promovarea proiectului de modificare a Legii 
nr.293/2004 cu toate modificările de substanță privitoare la statutul funcționarilor 
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, acesta urmând a fi 
transmis Ministerului Justiției, în forma consolidată, într-un timp cât mai scurt.  

 
Cu deosebită consideraţie, 

 

Comisar șef de penitenciare Marius VULPE  
Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

Comisar șef de penitenciare Cătălin STROE 
Director general adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA 

Director 

Direcţia Management resurse Umane 
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Comisar şef de penitenciare Claudia ZMEU 

Director 

Direcţia Economico - Administrativă 

 

 

Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ 

Director 

Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 

 

 
Comisar de penitenciare Daniel Adrian MICLESCU  

Şef serviciu 
Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative 
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