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O R D I N Nr._______/C/_________ 
pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor 

private de libertate 
 
 
 

Ministrul Justiției,  

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine 

publică și siguranță națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Emite următorul 

     O R D I N 

Art. 1 

Se aprobă valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de 

libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 

(1) Valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabilesc 

între valorile minime și maxime prevăzute în anexa prevăzută la art. 1. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care, acordarea normei de bază și a 

suplimentului corespunzător acesteia implică prelucrarea termică a produselor, determinarea 

valorii financiare se poate efectua și prin cumulare, fără a depăși limitele valorii financiare 

maxime cumulate ale normelor respective, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și 

maximă a normei de bază 

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), suplimentele care pot fi prelucrate termic împreună cu 

norma de bază sunt: Norma 17A – hrană caldă, Norma 17B – hrană caldă, Norma 18D și Norma 

18E. 

Art. 3 

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile 

prezentului ordin. 
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Art. 4 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 

1365/C/2020 pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor 

private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 

2020. 

Art. 5 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

Ministrul Justiției, 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 
 
 
Nr.      /                     /        2022 
 
Prezentul ordin a fost întocmit în 2 exemplare. 

 

 
 

 


