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ROMÂNIA 

Domnului 
TUDOREL TOADER 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Stimate domnule Ministru, 
Referitor la scrisoarea nr. I 9109/2018 
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Ministerul Apărării Naţionale apreciază iniţiativa privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii 
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specţfice cadrelor militare în activitate, în sensul 
inserării în textul normativ a personalului civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională. 

. Solicitarea Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost 
analizată cu deosebit interes de către structurile ministerului cu atribuţii în domeniu şi vă 
comunicăm faptul că domeniul respectiv a constituit un punct de interes şi pentru factorii de 
conducere din cadrul Ministerului Apărării Naţionale de-a lungul timpului. 

Stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte 
condiţii, specifice sistemului de apărare, ordine publică şi apărare naţională pentru personalul civil 
din unităţile militare a suferit o abordare complet diferită, odată cu intrarea în vigoare, la 01 aprilie 
2001, a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
care a abrogat expres Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi.familiei nr. 50/1990 pentru 
precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care 
se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării. 

Ţinând seama de cadrul legislativ actual, pentru încadrarea personalului civil din sistemul 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională în condiţii deosebite sau condiţii speciale este 
necesară modificarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, un 
proces ce poate fi demarat, printr-o iniţiativă legislativă fundamentată de către toate instituţiile din 
sistemul de apărare, ordine publică şi apărare naţională. 

Apreciem că modificarea cadrului normativ existent în domeniul stabilirii locurilor de 
muncă pentru personalul civil trebuie să facă obiectul unor grupuri de lucru la nivel 
interministerial, cu participarea specialiştilor din domeniile juridic, resurse umane şi financiar
contabil, astfel încât proiectul de modificare a .actului normativ menţionat să cuprindă toate 
elementele necesare, referitoare la motivaţia propunerii şi nota de fundamentare, având în vedere şi 
implicaţiile financiare asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scuti, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung, care vor decurge din plata cotelor de contribuţii de asigurări sociale 
diferenţiate stabilite prin Codulfi:ff:al. 
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