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MINUTA 
 

dezbaterii publice privind proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea 
standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției a organizat în data de 
13 februarie 2020, începând cu ora 11.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, 
str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu, dezbaterea publică a proiectului de 
ordin menționat mai sus.  
La dezbaterea publică au participat: reprezentanți ai Ministerului Justiției (MJ), ai 
Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și ai organizațiilor sindicale - Federația 
Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) 
 
În cadrul dezbaterii au fost făcute observații și propuneri de modificare/completare a 
proiectului de ordin, după cum urmează:  
Reprezentantul FSANP a arătat că proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea 
standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare a fost 
elaborat de reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor împreună cu 
reprezentanții organizațiilor sindicale, propunerile acestora din urmă fiind inserate în 
cuprinsul proiectului de act normativ mai sus-menționat. Față de forma afișată pe site, 
reprezentantul FSANP va prezenta, în cele ce urmează, propuneri de modificare și 
completare a proiectului de ordin mai sus amintit, cu mențiunea că, și în situația în care nu 
este acceptată niciuna dintre propunerile sale, proiectul de act normativ poate fi promovat 
și în forma afișată pe site, având în vedere faptul că aduce un plus în sistem prin aprobarea 
acestor standarde. 
Astfel, prima observație vizează faptul că prezentul ordin nu cuprinde dispoziții referitoare 
la mecanismul de implementare și monitorizare a acestor standarde, mecanism care va ajuta 
la atingerea acestor standarde. În concret, reprezentantul FSANP sugerează includerea în 
ordin a 2 articole: unul care să prevadă un plan anual/multianual privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din penitenciare, plan care să conțină obiective concrete în limita 
fondurilor disponibile, iar, un al doilea articol să prevadă o raportare periodică/semestrială 
cu privire la realizarea obiectivelor propuse; de asemenea, solicită inserarea unor dispoziții 
referitoare implicarea și informarea organizațiilor sindicale reprezentative cu privire la 
acest proces. 
O a doua propunere vizează inserarea unei secțiuni referitoare la reglementarea 
standardelor privind condițiile de muncă pentru cei ce își desfășoară activitatea în sectorul 
operativ, ordinul cuprinzând reglementări minime sau foarte vagi în ceea ce îi privește pe 
polițiștii de penitenciare care își desfășoară activitatea la punctele de lucru sau la escortă.  
O altă propunere vizează eliminarea Anexei nr.2 –Postul Video terminal – având în vedere 
faptul că prezența unei astfel de Anexe este lipsită de utilitate. 
Reprezentanții Ministerului Justiției au agreat propunerea cu privire la inserarea unor 
articole referitoare atât la mecanismul de implementare și monitorizare a acestor 
standarde, cât și și informarea organizațiilor sindicale. 
În ceea ce privește ceea de a doua propunere, așa cum a precizat și reprezentantul FSANP, 
este o propunere mai greu de realizat care ar pute duce la întârzierea promovării acestui 
ordin; astfel,  urmează a se analiza dacă nu este mai indicată modificarea și completarea 
Ordinului ministrului justiției nr. 4800/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
având în vedere prevederile art.115 din proiectul de ordin al ministrului justiției pentru 
aprobarea standardelor privind condițiile de muncă în sistemul administrației penitenciare. 
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De asemenea, reprezentanții Ministerului Justiției au agreat și propunerea referitoare 
eliminarea Anexei nr.2, propunând inserarea ei în cuprinsul Anexei nr.1, sugerând, totodată, 
actualizarea terminologiei utilizate. 
Reprezentanții Ministerului Justiției au solicitat reprezentanților ANP de a transpune în 
cuprinsul ordinului și propunerea de modificare a art.63 din proiect, propunere înaintată de 
reprezentantul FSANP încă din faza de elaborare a acestui proiect de act normativ (la acel 
moment, textul la care se făcea propunerea de modificare era prevăzut la art.65). 
Urmare celor stabilite în cadrul dezbaterii publice, Administrația Națională a Penitenciarelor 
va reface forma proiectului de ordin al ministrului justiției, o va transmite și Federației 
Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor pentru exprimarea acordului cu 
privire la forma finală a proiectului ce va fi înaintată Ministerului Justiției, în vederea 
promovării.  
 
 
 


