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Domnului Sorin DUMITRAŞCU 
Preşedinte 
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Nr. 78231/3.06.2018 

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Stimate domnule preşedinte, 

Având în vedere propunerea dumneavoastră transmisă cu ajutorul poştei electronice la 
data de 28 mai 2018, referitoare la proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind plata orelor 
suplimentare, înregistrată la Administraţia- -Naţională · a · Penitenciarelor - sub• nr. 
7823/29.05.2018, vă informăm, punctual, următoarele: 

Proiectul de Ordin pentru aprobarea condiţiilor de stabilire a majorării de 75% din 
salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste 
programul normal de lucru de către personal~/ cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, care nu se poate compensa cu1tjmp liber corespunzător, a fost elaborat de către 
un grup de lucru format din specialişti ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, numiţi prin 
D.Z.U. 73/18.04.2018. După elaborare, proiectul a fost transmis spre consultare, cu adresa 
nr. 35502/DCEAN/26.04.2018, atât organizaţiei pe care o prezidaţi, cât şi celorlalte organizaţii 
sindicale reprezentative, structurilor de specialitate din Aaministraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţilor subordonate. 

Ulterior, cu adresa nr. 35502/DCEAN/27.04.2018, proiectul a fost înaintat, în vederea 
aprobării, Ministerului Justiţiei, iar la data de 31.05.2018, în temeiul art. 7 din Legea 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei a 
supus dezbaterii publice proiectul. 

Facem precizarea că propunerile dumneavoastră se regăsesc, în mare parte, în 
cuprinsul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice, astfel: 

Cu privire la art. 1 al propunerii, se poate observa că proiectul de OMJ este adaptat 
sistemului administraţiei penitenciare, funcţionarii publici cu statut special beneficiind de 
salariu de funcţie, nu de soldă de funcţie. 

Referitor la art. 2 al propunerii, se constată că proiectul de OMJ prevede aceste 
aspecte la art. 1. 
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în ceea ce priveşte art. 3 al propunerii, se observă că textul art. 13 alin. (1) din proiectul 
de OMJ prevede aspectele semnalate. 

Referitor la art. 4 al propunerii, arătăm că prin DZU nr. 79/2018 s-a constituit grupul de 
lucru pentru elaborarea instrucţiunilor privind întocmirea pontajelor on-line, cu menţiunea că 
modalitatea de plată efectivă este reglementată în proiectul de Ordin pentru aprobarea 
condiţiilor de stabilire a majorării de 75%. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi luând în considerare prevederile din Legea 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, arătăm că Ministerul Justiţiei va 
decide organizarea unei întâlniri în care se vor dezbate public propunerile şi observaţiile 
aduse proiectului de act normativ, aceasta urmând să se desfăşoare în cel mult 10 zile 
calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. 

Trebuie menţionat că Administraţia Naţională a Penitenciarelor acordă o atenţie 
deosebită legislaţiei privind drepturile personalului din sistemul administraţiei penitenciare, 
fiind angrenată în proiectele de acte normative ce implică astfel de drepturi , fiind conştienţi de 
specificul deosebit al sistemului administraţiei penitenciare şi susţinând pe deplin acordarea 
acestor drepturi. 

Cu deosebită consideraţie, 
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