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Aprob, 

Tudorel TOADER 

 

Ministrul Justiției 

 

REFERAT  DE  APROBARE  

 
Ordinul ministrului justiției pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de 

hrană, pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare 
 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind 
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  „(1) Structura normelor de hrană care se aplică în două sau mai multe 
instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul Apărării 
Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii calorice a fiecărei 
norme, în concordanţă cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile 
depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi 
factori specifici. 
(2) Structura normelor de hrană specifice Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se 
stabileşte de Ministerul Justiţiei. 
(3) Regulile de aplicare a normelor de hrană se stabilesc de către miniştrii sau 
conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.” 
 
De asemenea, potrivit art. 50 alin.(3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, „Normele minime obligatorii 
de hrană se stabilesc, după consultarea unor specialişti în nutriţie, prin ordin al 
ministrului justiţiei.” 
 
Având în vedere prevederile legale sus-menționate a fost elaborat proiectul de ordin al 
ministrului justiției pentru aprobarea normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru 
persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare, la întocmirea 
căruia au fost avute în vedere și modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, 
prin  Legea nr. 61/2018  pentru modificarea și completarea O.G. 26/1994, prin care s-au 
stabilit, printre altele, plafoane calorice minime și maxime pentru normele de hrană 
specifice persoanelor private de libertate. 
 
Hrănirea persoanelor private de libertate aflate în custodia unităților din sistemul 
administraţiei penitenciarese realizează, în prezent, în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului justiției nr. 2713/C/2001 – Instrucțiuni privind aplicarea normelor de 
hrană pe timp de pace, pentru efectivele din Ministerul Justiției – Direcția Generală a 
Penitenciarelor, act nepublicat în Monitorul Oficial al României, care își va înceta 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a ordinului pe care vi-l supunem aprobării. 
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În vederea îmbunătăţirii calității meniurilor asigurate persoanelor private de libertate în 
cuprinsul acestui proiect de ordin au fost efectuate o serie de modificării în structura 
normelor de hrană şi au fost elaborate precizări suplimentare privind hrănirea 
persoanelor private de libertate adepte ale altor religii, precum şi pentru cei care solicită  
mâncare de post sau anumite regimuri alimentare (tip vegetarian), după cum urmează: 
a) modificări în structura normelor de hrană care să determine atât o îmbunătăţire a 
calităţii meniurilor asigurate, cât şi o creştere a valorii financiare a normelor de hrană 
pentru persoanele private de libertate; 
b) eliminarea sintagmei persoane contraveniente; 
c) realizarea unei noi clasificări a categoriilor de persoane private de libertate, potrivit 
legislației execuțional penale; 
d) introducerea unor reglementări legate de hrănirea persoanelor private de libertate 
bolnave de HIV/SIDA; 
e) inserarea unor precizări suplimentare privind modalităţile de asigurare a 
suplimentului pentru zile festive;  
f) reglementarea modalității de preparare a hranei pentru persoanele private de 
libertate adepte ale altor religii, ori pentru regimuri alimentare de tip vegetarian sau de 
post.  
   
Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea: 
a) Ordinul ministrului justiției nr. 2713/C/2001 – Instrucţiuni privind aplicarea normelor 
de hrană pe timp de pace, pentru efectivele din Ministerul Justiţiei – Direcţia Generală a 
Penitenciarelor; 
b) Ordinul ministrului justiției nr. 2549/2006 pentru completarea Ordinului ministrului 
justiției nr. 2713/2001 pentru hrănirea persoanelor private de libertate bolnave de diabet 
zaharat; 
c) Ordinul Directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor nr.366/2002 - 
Indicaţii tehnice privind desfăşurarea activităţii de hrănire a persoanelor private de 
libertate; 
d) Ordinul Directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor nr.379/2003  
privind completarea Ordinului Directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor 
nr. 366/2002; 
e) Ordinul Directorului general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor nr.271/2004 -  
precizări privind activitatea de hrănire a persoanelor private de libertate, 
 acte normative care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Trebuie menționat faptul că, în corelare cu proiectul sus-menționat,  a fost elaborat si un 
proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor 
de hrană ale persoanelor private de libertate, cele două demersuri urmând a fi efectuate 
în același timp, astfel încât să se dea eficiență aplicării practice actelor normative în 
materia normelor de hrană alocate persoanelor private de libertate. 
 
Având în vedere aspectele prezentate a fost elaborat proiectul de ordin al ministrului 
justiției pentru aprobarea normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru 
persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare, pe care vă 
rugăm să îl aprobați. 
 


