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Buna dimineata stimati colegi! 
  
Pentru ca a aparut un nou tip de șicana la adresa consilierului juridic, din partea colaboratorilor nostri (editat) de la 
economic, va rog sa imi comunicati daca vi s-a solicitat aviz juridic pe documente legate de ordonantarile de plata a 
anumitor drepturi salariale, in ultima luna. 
  
In concret este vorba despre plata majorarii de 75% pentru munca prestata suplimentar in week-end si sarbatori 
legale, fata de care stiu deja doua astfel de cazuri, respectiv Craiova  mare si centrul de detentie Craiova, la care se 
adauga ANP aparat central. 
  
Intreb pentru ca este prima oara cand directiei noastre i se cere asa ceva in procesul de acordare a vizei CFP pentru 
salarii. 
 
Este stiut faptul ca salariile deriva din alte acte adiministrative , de numire, etc , care sunt oricum supuse avizului 
nostru de legalitate cu ocazia emiterii lor, deci nu se impune aviz lunar pe astfel de ordonantari. (Nici nu suntem in 
masura sa calculam salarii etc , neavand pregatirea necesara, motiv pentru care noi doar facem opinii juridice). 
  
Mai ales ca DEA cunoaste foarte clar faptul ca adresa nr. 55035/10.09.2018 catre unitati, din cuprinsul careia reiese 
cu certitudine faptul ca este o dispozitie, este asumata si de subsemnatul deci Directia Juridica a validat acest mod de 
plata la nivelul intregului sistem. 
 
Deci nu subzista nici un dubiu care sa justifice solicitarea unor astfel de avize de la jurist, intrucat OMFP legat de viza 
CFP mentioneaza ca se apeleaza la aceasta doar cand in procesul de analiza pentru realizarea unei operatiuni exista 
neclaritati, ceea ce nu este cazul acum. (editat) 
  
In concluzie, in astfel de situatii trebuie mentionat catre solicitantul opiniei faptul ca analiza legalitatii modului de plata 
a acestor drepturi s-a facut la nivelul Aparatului central si Ministerului justitiei (care de asemenea a validat 
interpretarea DJ) iar dispozitia directorului general cu nr. 55035/10.09.2018 trebuie adusa la indeplinire ca atare in 
toate unitatile pentru a se elimina deficientele create anterior de adresele DEA. 
  
Deci asumarea facandu-se la nivel de conducere ANP, aspectele in cauza nu se reanalizeaza la nivel de unitate, ci 
doar se pun in aplicare, pe raspunderea emitentului. 
  
(editat) 
   
Cele bune si zi frumoasa,  
  

                             Comisar şef Cătălin NIŢĂ 
                                      
                                      Director 
                                      Direcţia Juridica             
                                       
                                       Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 

NOTA editor - partile marcate (editat) au fost deja facute publice 
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