
TRIBUNALUL BUCURESTI 
SECTIA A II CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

DOMNULE PRESEDINTE, 

Subscrisa Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a 
Penitenciarelor, cu sediul in Municipiul Bucliresti, str.Maria Ghiculeasa 
nr.47, et.3, cam.306, sector 2, avand Cod de Identificare Fiscala 17257999, 
reprezentata legal de catre dnl.DUMITRASCU Sorin-Ion, în calitate de 
Presedinte, si cu domiciliul ales pentru citarea si comunicarea actelor de 
procedura la Avocat Cristina Cocis din Bucuresti, Calea Rahovei nr.323 
bl.26 se. 2, ap.68, sector 5, email:avcristinacocis@gmail.com, 
tel.contact:0721.280.229, in termen legal, in temeiul art. 7, art.11 din legea 
nr 554/2004 privind contenciosul administrative(actualizata) raportat la 
art.194 NCPC, va depunem prezenta 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA 

a paratului Ministerul Justitiei cu sediul in Municipiul Bucuresti, 
str.Apolodor nr.17, sector 5 solicitandu-va ca prin hotararea pe care o veti 
pronunta (i) sa constatati nelegalitatea art.13 alin.2 din OMJ 
nr.272 l/C/2018 si pe cale de consecînta, sa dispuneti anularea partiala a 
Ordinului Ministrului Justitei nr.2721/C/2018 (privind conditiile de 
acordare a majorarii de 75% din salariul functiei de baza pentu munca 
suplimentara prestata incepand cu Ol aprilie 2018) în sensul eliminarii 
art.13 alin.2 din acesta, pentru urmatoarele 

MOTIVE 

I.Potrivit art. 13 alin. 2 din OMJ mai sus mentionat, este interzisă 

cumularea dreptului prevăzut pentru munca suplimentară cu dreptul prevăzut 
pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementărîle legale nu se 
lucrează", deşi din analiza legislaţiei incidente nu • rezultă o astfel de 
interdictie. , 

art„13 alin. 1 ... plata muncii suplimentare, in conditiile legii si ale 
prezentului ordin nu aduce atingere drepturilor prevazute de lege pentru 



munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori si in celelalte 
zile in care, nu se lucreaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

art.13 alin.2 "drepturile prevazute pentru munca prestata in zilele prevazute 
la alin.I si cele prevazute pentru munca suplimentara in conditiile 
prezentului ordin, nu se pot cumula pentru aceeasi munca prestata. 

Criteriul de verificare a legalitatii actului administrativ emis in speta
respectiv OMJ 2721/C/2018 este legea (dec.iccj nr.1463/2017), ţinând 
seama de principiul ierarhiei şi forţei juridice a actelor normative, altfel 
spus, legalitatea se verifică prin raportare la lege. 

Or, art.4 alin. I si alin.6 din legea 79/2018(privind aprobarea OUG 91/2017 
pentru modificarea si completarea legii cadru de salarizare 153/2017), art.8, 
art.1 O din OUG 91/2017 prevad acordarea drepturilor pentru munca 
suplimentara si acordarea drepturilor pentru munca prestata in zilele de 
repaus saptamanal/de sarbatori legale si in zilele in care, potrivit legii,nu 
se lucreaza, <lupa cum urmeaza: 

Legea 79/2018 la art. IV (1) prevede că "Prin derogare de la prevederile art. 
8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului m. 90/2017 privind unele masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene, munca suplimentara prestata incepand cu 1 
aprilie 2018 peste programul normal de lucru, de catre personalul cu 
statut special, care are atributii pentru des/ as urarea activitatilor deosebite 
cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii si sigurantei publice, 
in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, în situatii de urgenta, 
în personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate 
si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si 
a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum si de 
catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei 
penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se 
plateste cu o majorare de 75% din solda de functie/salariul de functie, 
proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. Plata majorarii se 
efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este 
posibila in urmatoarele 60 de zile <lupa prestarea muncii suplimentare." 

Legea 79/2018 la art. IV (6) stipulează in mod expres, că "Jn anul 2018, 
dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. I O alin. 
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(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017, care se aplica in 
mod corespunzator. " 

OUG nr. 90/2017 la Art. 8 prevede că "Prin derogare de la prevederile art. 
21 din Legea- cadru nr. 153/2017, in anul 2018, munca suplimentara 
efectuata peste durata normala a timpului de lucru de cat.re personalul din 
sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si 
munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in 
celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se 
lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu 
timp liber corespunzator acestora. " 

OUG nr. 90/2017 la art. 10 alin. (3) prevede că "Prin exceptie de la 
prevederile art. 8, in anul 2018, pentru activitatea desfasurata de 
personalul militar, politistii, f unctionarii publici cu statut special din 
sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile 
publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de 
repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in 
conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda 
drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de 
calcul pent.ru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de 
functielsalariul defunctie cuvenit(a)." 

II.Dreptul subsemnatilor, in calitate de personal bugetar.respectiv 
functionari publici cu statut special din cadrul sistemului penitenciar de 
a beneficia de plata acestui beneficiu salarial, respectiv majorarea de 
75% din solda de functie/salariul de functie, proportional cu timpul efectiv 
lucrat in aceste conditii, pentru munca suplimentara prestata incepand cu 1 
aprilie 2018 peste programul normal de lucru, de catre personalul cu 
statut special(in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in 
situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a 
documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta 
permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare ale 
autovehiculelor rutiere) se aplica si functionariilor publici cu statut special 
din sistemul administratiei penitenciare.ca efect al desfasurarii deosebite 
cu caracter operativ sau neprevazut in domeniul ordinii si sigurantei 
publice 

Prin actul normativ reprezentat de legea 293/2004(privind statutul 
functionarului public cu statut special) OUG 91/2017 pentru modificarea si 
completarea legii cadru de salarizare 153/2017, legea 79/2018 la art. IV, au 
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fost stipulat în mod clar, ferm faptul ca se acorda aceasta majorarea de 75% 
din solda de functie/salariul de functie,functionarii publici cu statut special 
din sistemul administratiei penitenciare, pentru munca suplimentara 
prestata incepand cu I aprilie 2018 peste programul normal de lucru, 
astfel incat dreptul legal de a beneficia de plata/acordarea acestui/ei 
spor/majorare, s-a nascut odata cu prestarea muncii /activitatii 
profesionale de catre functionarului public cu statut special din sistemul 
administratiei penitenciare. 

Cu alte cuvinte, conditia esentiala pentru acordarea acestui spor, constand 
in majorarea de 75% din solda de functie/salariul de functie, este aceea ca 
personalul bugetar sa isi desfasoare activitatea profesioanala/peste 
programul normal de lucru, incepand din data de Ol aprilie 2018. 

Nu rezulta de nicaieri, din analiza textele de lege mai sus mentioante,ca pe 
durata desfasurarii activitatii de natura sindicala, este abrogat/suprimat 
dreptul functionarului public cu statut special din sistemul penitenciar de a 
primi în continuare acest spor salariallmajoarare de 75% din solda de 
functie/salariul de functie . 

Ca atare, din interpretarea actelor noranmtive mentionate la pct.I din 
prezenta, rezulta ca nu poate fi poate fi refuzata plata acestui spor 
salarial-majoarare de 75% din salariul de functie/solda de functie, 
functionarului public cu statu special din sistemul penitenciar, textul legal 
stipuland in mod expres, fara nici o derogare, faptul ca personalului bugetar 
nu ii sunt aplicabile alte prevederi cuprinse in alte acte normative. 

Cu alte cuvinte, ce vrea sa spuna legiutorul, este faptul, ca plata acestui 
spor/majoare de 75% mai sus mentionata, trebuie in mod imperativ 
acordata personalului bugetar-functionarilor publici cu statut special din 
sistemul penitenciar ( conditie pe care subsemnatii o indeplim) care isi 
defasoara munca suplimentara peste programul normal de lucru, incepand 
din data de 01 aprilie 2018, chiar daca alte categorii de personal bugetar nu 
beneficiaza de plata/acordarea acestui spor. 

Or, prin adaugarea acestui alin.2 al art.13 din OMJ 2721/C/2018 pana la 
data prezentei, membrii nostri de sindicat, functionari publici cu statut 
special, pe care ii reprezentam au fost privati, in mod abuziv si vadit 
nelegal de dreptul constitutional/legal de a beneficia de acest spor/maajorare 
de 75% din solda de functie/salariul de functie, proportional cu timpul 
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efectiv lucrat, in conditiile in care prevederile legale in vigoare statueaza in 
mod expres acestora de a primi acest spor salarial, cu titlu de majoarare de 
75% din solda de functie/salariul de functie. 

A vand in vedere aspectele invocate, Va solicitam ca prin hotararea pe care o 
veti pronunta (i)sa constatati nelegalitatea art.13 alin.2 din OMJ 
nr.2721/C/20I8 si pe cale de consecinta (ii) sa dispuneti anularea partiala 
a Ordinului Ministrului Justitei nr.2721/C/2018 (privind conditiile de 
acordare a majorarii de 75% din salariul fanctiei de baza pentu munca 
suplimentara prestata incepand cu Ol aprilie 2018) in sensul eliminarii 
art.13 alin.2 din acesta 

Probe:inscrisuri precum si orice alta proba pertinenta, concludenta si utila 
solutionarii cauzei! 
In drept, art.7 alin.I din legea nr.554/2004,art.8, art.IO din OUG 90/2017, 
art.4 alin.I si alin.6 din legea 79/2018, art.194 si urm.NCPC. 

Pentru petenta, 
Fed.Sind.din A.N. 
Av.Cristina Cocis 

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI-SECTIA A II 
CIVILA 
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