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Anexa  

Analiza comparativă proiect statut polițist de penitenciare 

 

Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

1.  Art. 13 (8) Persoanele care dețin 

grade militare sau profesionale, în 

activitate sau în rezervă, superioare 

celor acordate la absolvire, nu pot 

candida pentru admiterea în 

instituțiile de învatamant pentru 

pregatirea politiștilor de penitenciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Art.13. alin. (8) a fost eliminat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În forma adoptata de Senat a 

fost eliminată prevederea de 

la art. 13 alin. (8) potrivit 

căreia Persoanele care detin 

grade militare sau 

profesionale, în activitate sau 

în rezervă, superioare celor 

acordate la absolvire, nu pot 

candida pentru admiterea în 

institutiile de învatamant 

pentru pregatirea politiştilor 

de penitenciare. 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

art. 13 alin. (8) în forma 

promovată de inițiator 

 

 

2.  Art. 71 -  

(2) Directorul general al 

Administrației Naționale a 

 Art.71.-  (2) Directorul 

general al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor este evaluator, iar 

  

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

Penitenciarelor este evaluator, iar 

ministrul justiției sau, după caz, 

persoana din conducerea Ministerului 

Justiției căreia i s-a delegat prin ordin 

coordonarea activității Administrației 

Naționale a Penitenciarelor este 

contrasemnatar pentru: 

a) directorii generali adjuncti din 

Administrația Nationăla a 

Penitenciarelor; 

b) directorii unitaților subordonate 

Administrației Nationale a 

Penitenciarelor; 

c) șefii structurilor din 

Administrația Natională a 

Penitenciarelor din subordinea 

directă a directorului general; 

d)  ofițerii coordonatori ai 

compartimentelor din Administrația 

Naționala a Penitenciarelor din 

subordinea directă a directorului 

general. 

 

 

 

 

 (7) Pentru șefii 

structurilor/coordonatorii 

compartimentelor de prevenire a 

ministrul justiției sau, după caz, persoana 

din conducerea Ministerului Justiției 

căreia i s-a delegat prin ordin 

coordonarea activității Administrației 

Naționale a Penitenciarelor este 

contrasemnatar pentru: 

 a) directorii generali 

adjuncți din Administrația Națională a 

Penitenciarelor; 

 b) directorii unităților 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

(3) Evaluarea activităților șefilor de 

structuri din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor și a ofițerilor 

coordonatori ai compartimentelor din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

din subordinea directorului general nu 

este supusă contrasemnării. 

  

 

 (8) Pentru șefii 

structurilor/coordonatorii 

compartimentelor de prevenirea 

criminalității și terorismului în mediul 

penitenciar din unitățile subordonate 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, evaluatorul este șeful 

ierarhic, stabilit cu atribuții prin fișa 

inițiator, cu luarea în 

considerare a eventualelor 

corelari ce vor deveni 

necesare în cazul 

renumerotării alineatelor. 

 

 

În forma adoptată de Senat a 

fost modificat alin.(2) prin 

eliminarea lit. c) şi d) si a fost  

introdus un nou alineat 

potrivit căruia Evaluarea 

activităților șefilor de structuri 

din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor și a ofițerilor 

coordonatori ai 

compartimentelor din 

Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor din subordinea 

directorului general nu este 

supusă contrasemnării. 

 

 

Alin. (7) a devenit alin. (8) şi 

a fost modificat, în sensul că  

pentru șefii 

structurilor/coordonatorii 

compartimentelor de 

prevenirea criminalității și 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

criminalității în mediul penitenciar 

din unitațile subordonate 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, evaluator este 

directorul direcției de specialitate din 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor și contrasemnatar este 

șeful ierarhic al evaluatorului. 

(8) Pentru politiștii de penitenciare 

din cadrul structurilor de prevenire a 

criminalității în mediul penitenciar 

din unitațile subordonate 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, evaluator este 

persoana care conduce/este 

desemnată 

să coordoneze structura în care își 

desfășoară activitatea evaluatul și 

contrasemnatar este directorul 

direcției de specialitate din 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor. 

 

postului, iar contrasemnatar este 

directorul Direcției Prevenirea 

Criminalității și Terorismului. 

 (9) Pentru polițiștii de 

penitenciare din cadrul structurilor de 

prevenire a criminalității în mediul 

penitenciar din unitățile subordonate 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, evaluator este persoana 

care conduce/este desemnată să 

coordoneze structura în care își 

desfășoară activitatea evaluatul și 

contrasemnatar este unul dintre șefii 

serviciilor din cadrul direcției de 

specialitate, potrivit competențelor 

stabilite prin fișa postului. 

 

terorismului în mediul 

penitenciar din unitățile 

subordonate Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, 

evaluatorul este șeful 

ierarhic, stabilit cu atribuții 

prin fișa postului, iar 

contrasemnatar este 

directorul Direcției 

Prevenirea Criminalității și 

Terorismului. 

 

Alin. (8) a devenit alin. (9) şi 

a fost modificat, în sensul că 

pentru polițiștii de penitenciare 

din cadrul structurilor de 

prevenire a criminalității în 

mediul penitenciar din unitățile 

subordonate Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, 

evaluator este persoana care 

conduce/este desemnată să 

coordoneze structura în care își 

desfășoară activitatea evaluatul 

și contrasemnatar este unul 

dintre șefii serviciilor din 

cadrul direcției de 

specialitate, potrivit 

competențelor stabilite prin 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

fișa postului. 

   

3.  Art. 86 - Suspendarea termenului 

prevăzut la art. 85 alin. (2) intervene 

când evaluatul se afla în una dintre 

urmatoarele situații: 

a) se afla în străinatate; 

b) se află în concediu pentru 

incapacitate temporară de muncă; 

c) este arestat preventiv; 

d) fortă majoră; 

e) carantină. 

 Art.87.- Suspendarea termenului 

prevăzut la art.86 alin.(2) intervine când 

evaluatul se află în una dintre 

următoarele situații: 

  a) se află în 

concediu pentru incapacitate temporară 

de muncă; 

  b) este arestat 

preventiv; 

  c) forță majoră. 

 

 

 

 

Au fost eliminate lit.a)  şi e) 

din forma iniţiatorului 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator. 

 

4.  

Art. 95 -  

(3) Agenților prevăzuti la alin. (1) 

li se acorda gradul profesional de 

inspector de politic penitenciară. 

 

 Art.96. 

 (3) Agenţilor prevăzuţi la 

alin.(1) li se acordă gradul profesional în 

funcţie de vechimea în specialitate, astfel: 

 a) sub 5 ani - subinspector 

de poliție penitenciară; 

 b)  între 5 şi 10 ani - 

inspector de poliție  penitenciară; 

 c) peste 10 ani - inspector 

principal de poliție penitenciară. 

 

 Textul alin. (3) a fost 

modificat la Senat stabilindu-

se acordarea gradului 

profesional pentru agenții 

care trec în corpul ofițerilor 

în funcție de vechimea în 

specialitate 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

 

 

 

5.  

Art. 96 - (1) Funcțiile de 

conducere vacante din poliția 

penitenciară se pot ocupa prin 

concurs, dintre ofițerii și agenții de 

poliție penitenciară în activitate. 

Agenții de politic penitenciară pot 

ocupa prin concurs funcții de 

conducere vacante pană la nivelul 

de șef serviciu sau echivalent. 

 

 (8) Directorul general, 

directorii generali adjuncți si 

directorii de unitate din poliția 

penitenciară se numesc pentru un 

mandat de 4 ani, cu posibilitatea 

reinvestirii o singura dată, în 

condițiile legii, pentru înca un 

mandat de 4 ani. 

 

9) În cazul persoanelor prevăzute 

la alin. (8), pe durata exercitării 

mandatului postul ocupat 

  

Art.97.- (1) Funcţiile de 

conducere vacante din poliţia 

penitenciară se pot ocupa prin concurs, 

doar dintre ofiţerii de poliţie penitenciară 

în activitate și care au avut prima 

încadrare în funcția de ofițer. 

  

  

Art.97.- (1)

 Funcţiile de 

conducere vacante din 

poliţia penitenciară se pot 

ocupa prin 

concurs/examen, doar 

dintre ofiţerii de poliţie 

penitenciară în activitate 

și care au avut prima 

încadrare în funcția de 

ofițer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul art.97 alin.(1) a fost 

modificat la Senat. ANP 

susţine varianta iniţiatorului, 

respectiv: 

Art. 97 - (1) Functiile de 

conducere vacante din politia 

penitenciara se pot ocupa prin 

concurs, dintre ofiterii și 

agentii de politie penitenciara 

in activitate. Agentii de politie 

penitenciară pot ocupa prin 

concurs functii de conducere 

vacante pană la nivelul de șef 

serviciu sau echivalent. 

 

În forma adoptată de Senat a 

fost eliminat mandatul de 4 

ani pentru directorul general, 

directorii generali adjuncti si 

directorii de unitate din politia 

penitenciară. 

În mod corelativ au fost 

eliminate şi prevederile alin. 

(9) şi (10). 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

anterior devine temporar vacant 

si se păstrează. După încheierea 

mandatului, ofițerul revine pe 

postul ocupat anterior. 

10)  În cazul în care, in timpul 

mandatului, ofițerul dobandește 

un grad profesional superior celui 

prevăzut pentru funcția rezervată., 

la încheierea mandatului, i se 

asigură în limita funcțiilor 

existente numirea într-o funcție 

corespunzatoare gradului 

profesional dobandit, care nu este 

prevazută cu mandat, potrivit 

metodologiei stabilite prin ordin 

al ministrului justiției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator, cu luarea în 

considerarea și a corelărilor 

de  texte care vor deveni 

necesare în cazul în care se 

acceptă observațiile. Astfel, 

în cazul în care se accepta si 

propunerea de reintroducere 

a alin. (2) la art. 202 se va 

impune corelarea textelor 

reintroduse din art. 97 cu 

alin. (2) al art. 202. 

  

 

 

 

 

 

 

6.  

Art. 110 -  

 

 (4) În situatia inexistenței unui 

fond locativ corespunzator în 

localitatea unde își desfașoară 

activitatea, contractul de închiriere 

poate avea ca obiect o locuință 

  

Textul alin.(4) a fost eliminat 

 

 

 

 

 

Alin. (4) a fost eliminat din 

forma adoptată de Senat 

 

(4) În situația inexistenței 

unui fond locativ 

corespunzator în localitatea 

unde își desfașoară activitatea, 

contractul de închiriere poate 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

situată într-o localitate aflata la o 

distanță de maximum 70 km, în 

cazul în care nici politistul de 

penitenciare și nici soțul/soția sau 

copiii aflati în întretinere nu au in 

proprietate personală o locuință în 

acea localitate sau în altă localitate 

situată mai aproape de locul de 

muncă. 

avea ca obiect o locuință 

situată intr-o localitate aflată 

la o distanță de maximum 70 

km, în cazul în care nici 

politistul de penitenciare și nici 

soțul/soția sau copiii aflați în 

întretinere nu au în proprietate 

personală o locuintă în acea 

localitate sau în altă localitate 

situată mai aproape de locul 

de muncă. 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator, cu luarea în 

considerare a corelărilor care 

vor deveni necesare în cazul 

renumerotării alineatelor din 

art. 110. 

 

Textul este necesar pentru 

acoperirirea situațiilor în 

care localitata în care își 

desfășoară activitatea 

polițistul de penitenciare nu 

dispune de fond locativ 

corespunzator pentru 

acoperirea nevoilor de locuit 

ale acestuia și ale familiei. 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

 

 

7.  

Art.200 — Se înființează Academia 

de Politie Penitenciară si Probatiune, 

instituție publică cu personalitate 

juridică în subordinea Ministerului 

Justiției, cu sediul în municipiul 

București. Organizarea și 

functionarea acesteia se vor stabili în 

condițiile legii  

 

Articol eliminat 

  

 

Art. 200, din forma 

inițiatorului nu se mai 

regăsește în forma adoptată 

de Senat 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator, cu luarea în 

considerare a corelărilor care 

vor deveni necesare în cazul 

renumerotării articolelor. 

 

 

 

8. 

Art. 202 — (1) Personalul în 

funcție la data intarii în vigare a 

prezentei legi se consideră ca 

îndeplinește condițiile legale 

pentru funcția pe care este 

încadrat. 

(2) Persoanele care, la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi, 

sunt numite în funcții de director 

  

Art.202.- (2) Persoanele care, 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

sunt numite în funcţii de director general, 

director general adjunct, precum şi 

director de unitate din sistemul 

administraţiei penitenciare pe durată 

nedeterminată se consideră învestite în 

funcţie pe un mandat de 4 ani începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei legi 

şi le sunt aplicabile prevederile art.97 

  

  

Alin.(2) a fost eliminat 

 

 

 

În forma rezultata după 

întocmirea raportului 

preliminar al Comisiei de 

administrației din cadrul 

Camerei deputaților nu se mai 

regăsește alin. 2 al art. 202, 

potrivit căruia: Persoanele 

care, la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, sunt numite în 
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Nr. 

Crt. 

Text - Formă Inițiator Text adoptat de Senat Forma din Cam. Dep 

(Raport preliminar 

Comisia de 

administrație și 

amenajarea 

teritoriului) 

 

Propunere 

 amendamente MJ/ANP 

general, director general adjunct, 

precum și director de unitate din 

sistemul administrației 

penitenciare pe durata 

nedeterminata se consideră. 

investite in funcție pe un mandat 

de 4 ani începand cu data intrarii 

în vigoare a prezentei legi si le 

sunt aplicabile prevederile art. 96 

alin. (8). 

alin.(8). 

 

funcţii de director general, 

director general adjunct, 

precum şi director de unitate 

din sistemul administraţiei 

penitenciare pe durată 

nedeterminată se consideră 

învestite în funcţie pe un 

mandat de 4 ani începând cu 

data intrării în vigoare a 

prezentei legi şi le sunt 

aplicabile prevederile art.97 

alin.(8). 

 

MJ și ANP susţin menţinerea 

formei promovate de 

inițiator, cu corelarea 

textului art. 202 cu art. 97  
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