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BIROULUI PERMANENT  

AL  
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 
privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PLx 
293/2018.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius Constantin BUDĂI 

 PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLICEA 
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PLx 293/2018                    

 
     RAPORT COMUN 

 
asupra Proiectului de Lege privind finanţarea 

 activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 şi a unităţilor subordonate 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, trimis cu adresa nr. PL-x 
293 din 7 mai 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 mai 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificări și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul 
nr.216 din 19 martie 2018. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 
Comisia pentru sănătate şi familie au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare finanţarea activităţii 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, urmând să 
fie abrogată reglementarea actuală în materie, respectiv Legea nr.48/2012. 
Raţiunea iniţierii prezentului proiect de lege constă în necesitatea detalierii 
tuturor surselor de venituri din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor, 
pe tipuri de unităţi, în condiţiile în care actuala reglementare nu oferă asemenea 
informaţii normative. 
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În conformitate cu dispozițiile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor 
două comisii au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul în 
şedinţa din 29 mai 2018. La şedinţa comisiei, deputații au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege  în 
ședința din data de 12 iunie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de  
deputați din numărul total de 25 de membri.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au 
fost prezenți, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Justiției. 

 
În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive, a 

avizului Consiliului Legislativ și a avizelor comisiilor parlamentare de specialitate 
sesizate pentru avizare, membrii celor două comisii sesizate în fond au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
adoptarea proiectului de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, cu amendamentele 
admise, redate în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 
            PREȘEDINTE,                                                                            PREŞEDINTE, 
Marius Constantin BUDĂI                                                         Eugen NICOLICEA 

 
 
 

            SECRETAR, 
Marilen - Gabriel PIRTEA 

                   SECRETAR, 
                  Aida Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 

            Șef serviciu,                                                                          Consilier parlamentar, 
           Giorgiana Ene                                                                                Roxana David 
 
 
 
      Consilier parlamentar, 
          Alina Grigorescu 
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ANEXĂ 
 

PL x 293/2018 
 

Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 
 
 

Nr. crt. Text proiect de lege 
 

Amendamente Motivare 

1.  Lege privind finanţarea activităţii  
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
şi a unităţilor subordonate 

 

NEMODIFICAT  

2.  Art.1.- Finanţarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate acesteia se face în 
conformitate cu dispoziţiile art.62 alin.(l) 
lit.b) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

NEMODIFICAT  

3. Art.2.- (1) Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, penitenciarele, 
penitenciarele pentru tineri, penitenciarele 
pentru femei, centrele educative, centrele 
de detenţie, Şcoala Naţională de Pregătire a 
Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi 
Baza de aprovizionare, gospodărire şi 
reparaţii pot realiza, după caz, următoarele 
venituri proprii: 
 

a) venituri din chirii şi arenzi; 

NEMODIFICAT  
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b) venituri din activităţi de prestare 
servicii, precum servicii de transport către 
terţi, cazare şi masă în centrele de pregătire 
proprii, fotocopiere documente în baza 
cererilor personale ale deţinuţilor şi din 
tratamente protetice; 

 
         c) venituri obţinute din valorificări de 
bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, 
refacturare utilităţi din spaţii închiriate, 
penalităţi şi despăgubiri, subvenţii pentru 
agricultură, garanţii de participare, garanţii 
de bună execuţie, precum şi din vânzarea 
caietelor de sarcini; 
 

d) venituri din taxe de participare la 
concursuri, taxe/tarife privind testarea 
psihologică, organizarea şi funcţionarea 
punctelor de desfacere ale popotelor şi 
bucătăriilor de unitate, precum şi din cota 
aplicată meniurilor servite persoanelor din 
afara sistemului administraţiei 
penitenciare; 

 
e) venituri din donaţii şi sponsorizări; 
 
f) venituri din transferuri voluntare; 

 
g) alte venituri, conform legii. 

 
4. (2) Penitenciarele, penitenciarele pentru 

tineri, penitenciarele pentru femei, centrele 
NEMODIFICAT 
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educative şi centrele de detenţie pot realiza 
venituri proprii din munca persoanelor 
private de libertate, conform prevederilor 
Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 
 

a) venituri din prestări servicii cu 
persoanele private de libertate în interiorul 
sau exteriorul locului de deţinere; venituri 
din prestări servicii cu persoanele private 
de libertate în interiorul locului de deţinere 
sunt cele precum serviciile de spălătorie, 
auto, preparare hrană pentru arestaţii 
preventiv aflaţi în arestul poliţiei, precum 
şi pentru persoanele private de libertate din 
alte unităţi ale sistemului administraţiei 
penitenciare; 

 
b) venituri din valorificarea 

produselor obţinute din activitatea proprie, 
precum produse vegetale, produse 
animaliere, preparate din came/lapte, 
produse de panificaţie şi patiserie, mic 
mobilier, articole tâmplărie, precum şi 
produsele confecţionate de persoanele 
private de libertate în cadrul activităţilor 
educative de tip ocupaţional; 

 
c) alte venituri, conform legii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
a) venituri din prestări servicii cu 
persoanele private de libertate în interiorul 
sau exteriorul locului de deţinere; venituri 
din prestări servicii cu persoanele private 
de libertate în interiorul locului de deţinere 
sunt cele precum serviciile de spălătorie, 
serviciile de întreținere și spălătorie 
auto, preparare hrană pentru arestaţii 
preventiv aflaţi în arestul poliţiei, precum 
şi pentru persoanele private de libertate din 
alte unităţi ale sistemului administraţiei 
penitenciare; 
 

b) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarificarea textului. 
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5. Art.3.- Centrul de pregătire, odihnă şi 
recuperare - Complex Sovata şi Centrul de 
pregătire, odihnă şi recuperare - Complex 
Flamingo Eforie Sud se finanţează în 
conformitate cu dispoziţiile art.62 alin.(l) 
lit.b) din Legea nr.500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
putând realiza, după caz, următoarele 
venituri: 
 
a) venituri din prestări servicii de cazare şi 
masă; 
 
b) venituri din chirii şi dobânzi; 
 
c) venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi, precum servicii de agrement, 
fotocopiere documente, telefon, fax, 
internet; 

 
d) venituri din valorificări bunuri scoase 
din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi 
din spaţii închiriate, penalităţi şi 
despăgubiri, garanţii de participare, 
garanţii de bună execuţie, precum şi din 
vânzarea caietelor de sarcini; 

 
e) venituri din donaţii şi sponsorizări; 

 
f) alte venituri, conform legii. 
 
 

NEMODIFICAT  
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6. Art.4.-(1) Finanţarea penitenciarelor-spital 
se realizează în conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la finanţarea spitalelor publice 
din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie. 

 

NEMODIFICAT  

7. (2) Penitenciarele-spital, pe lângă 
veniturile stabilite de Legea nr.95/2006, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, mai pot realiza, după caz, 
venituri din: 
 
a) chirii şi arenzi; 
 
b) alte activităţi, respectiv servicii de 
transport în interesul personalului propriu, 
al persoanelor fizice şi juridice din sistemul 
justiţiei sau al persoanelor private de 
libertate, copiere documente în baza 
cererilor personale ale deţinuţilor, precum 
şi din taxe de participare la concurs; 
 
c) valorificări de bunuri scoase din 
funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din 
spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, 
garanţii de participare, garanţii de bună 
execuţie, precum şi din vânzarea caietelor 
de sarcini; 
 

NEMODIFICAT 
 
 
 
 

a) NEMODIFICAT 
 
 

b) alte activităţi, respectiv servicii de 
transport în interesul personalului propriu, 
al persoanelor fizice şi juridice din sistemul 
justiţiei sau al persoanelor private de 
libertate, copiere documente în baza 
cererilor personale ale deţinuţilor, precum 
şi din taxe de participare la concursuri; 

 
c) NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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d) alte surse, conform legii. 
 

d) NEMODIFICAT 

8. Art.5.- Veniturile prevăzute la art.2-4 sunt 
încasate, în condiţiile legii, de către 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
sau de unităţile aflate în subordinea 
acesteia, după caz, în scopul finanţării 
parţiale sau totale a cheltuielilor curente şi 
de capital. 

 

NEMODIFICAT  

9. Art.6.- La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Legea nr.48/2012 
privind finanţarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.185 din 22 martie 
2012. 

NEMODIFICAT  

 
 
 


