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Proces –verbal 
Nr________din 16.02.2011 

încheiat cu ocazia întâlnirii dintre conducerea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale 
  
 
 
Locaţie:  - Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
Data: 16.02.2011 
Ora: – 08.30 
Durata: 1 h 
 
 
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 Comisar şef de penitenciare Tiberiu UNGUREANU - director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare dr.Ioan ILEA – director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare Dorin MUREŞAN - director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare Manuela PIELEANU – director DCEAN 
 
 
 
Din partea organizaţiilor sindicale 

 Mihaela NEACŞU –Prim- vicepreşedinte SNLP 

 Sorin DUMITRAŞCU–preşedinte FSANP 
 

 
Ordinea de zi 
Proiectul de modificare a legii 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut 
special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată  
 
Probleme abordate 
 
Sorin DUMITRAŞCU – întreabă de ce nu s-a lucrat împreună la proiectul de 
modificare a legii 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu organizaţiile sindicale şi de ce are 
caracter de urgenţă. Respinge  acest proiect având în vedere faptul ca există deja un 
proiect elaborat in cursul anului 2010. 
Tiberiu UNGUREANU – răspunde că s-a lucrat în comisie 
Sorin DUMITRAŞCU – susţine ideea de a se lucra împreună cu organizaţiile 
sindicale. Este specificat in lege 
Mihaela NEACŞU – afirmă că pe proiectele de acte normative legi cu impact major in 
sistemul penitenciar şi pe actele normative trebuie se se lucrează împreună cu 
organizaţiile sindicale in comisii 
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Tiberiu UNGUREANU – este un proiect înaintat pe care îl puteţi modifica punctual. 
S-a trimis şi la organizaţiile sindicale, nu mai departe de atât. 
Sorin DUMITRAŞCU – afirmă că acest proiect a fost transmis în unităţi  
Tiberiu UNGUREANU - pentru analiză şi puncte de vedere 
Sorin DUMITRAŞCU –întreabă când se poate organiza o întâlnire cu comisia pentru 
discuţii 
Tiberiu UNGUREANU – răspunde că se va stabili organizarea acestei întâlniri în data 
de  18.02.2011 ??? 
Mihaela NEACŞU – afirmă că în unităţi sunt tensiuni mari datorita acestui proiect care 
aduce restrangerea unor drepturi ale personalului.  
Sorin DUMITRAŞCU – întreabă de ce nu se promovează proiectul vechi 
Mihaela NEACŞU – ar trebui sa existe alte priorităţi in ANP, avem schimbări 
legislative neacoperite, salarii date ilegal fara norme metodologice in ianuarie; 
nomenclator şi  HG pentru sporuri care trebuie rezolvate urgent. Oamenii sunt 
nemulţumiţi de faptul ca nu ştiu daca au luat corect salariul. Exista unitate unde 
oamenii nu au primit fluturaşul. 
Dorin MUREŞAN – s-a organizat o convocare la Sovata  unde s–a discutat despre 
salarizare şi  standardizarea fluturaşului 
Mihaela NEACŞU – susţine că nu exista aplicare unitară în sistemul penitenciar 
Sorin DUMITRAŞCU –este o şedinţa de informare aceasta întâlnire, doresc sa ştiu de 
unde reiese urgenta justificata 
Manuela PIELEANU – din articolul care modifică codul de procedură penală 
Sorin DUMITRAŞCU –  afirmă că nu se înţeleg motivările privind eliminarea dreptului 
la negocieri colective, limitarea dreptului de a protesta 
Mihaela NEACŞU – susţine că au fost acţiuni ce au ajutat sistemul prin portul 
uniformei.  
Sorin DUMITRAŞCU –întreabă care este necesitatea funcţionala a gradelor de 
chestor din moment ce nu exista un ghid al carierei. Consideră inacceptabilă 
extinderea palierului gradelor pentru funcţionarii publici  - chestori la 4 grade 
Mihaela NEACŞU – afirmă că sunt de acord cu gradele de chestor daca sunt 
prevazute in ghidul carierei 
Manuela PIELEANU – suntem in faza de consultare conform actului de transparenta 
decizionala 
Tiberiu UNGUREANU –întreabă dacă s-a încălcat art.4 din acordul privind 
transparenţa 
Sorin DUMITRAŞCU –afirmă că trebuia sa fie consultaţi 
Mihaela NEACŞU – conform actului colectiv de muncă şi contractului colectiv de 
muncă - in sistemul penitenciar sunt încălcate 
Mihaela NEACŞU – afirmă că în unităţi se primesc adrese de la  directorul general 
conform prevederilor actului colectiv de muncă şi contractului colectiv de muncă , iar 
unii directori nu aplică aceste prevederi. Există semnale de încălcare a prevederilor. 
Se solicita demersuri către parchet referitor la semnare unui protocol cf. petitiei 
transmise catre ANP inca din luna (sindicatul va facilita o eventuală  întâlnire, se vor 
ocupa de adrese.) 
Sorin DUMITRAŞCU –propune sa se facă o ordonanţa de urgenta pe 214 
Tiberiu UNGUREANU - putem face o întâlnire pentru a discuta 214 . Propune dată 
după 18.02.2011. Se aşteaptă feedback din unităţi in ceea ce priveşte legea 293 
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Mihaela NEACŞU – solicită să vizualizeze punctele de vedere din unităţi  
Ioan ILEA – susţine faptul că urgenţa este justificată  prin alinierea prevederilor privind 
vârsta de pensionare, concediul creştere copil trebuie modificate, incompatibilităţile 
trebuie prevăzute in clar 
Sorin DUMITRAŞCU – afirmă că e o greşeala că nu apar acestea in noua lege 
Mihaela NEACŞU – susţine ca MAI nu a schimbat statutul 
Manuela PIELEANU – afirmă că se discuta deja in MAPN si MAI 
Sorin DUMITRAŞCU – întreabă dacă să se separe 214 de restul, deoarece există 
motivare pentru 214 
Sorin DUMITRAŞCU – afirmă că a lansat o invitaţie la întâlnirea consiliului federativ 
FSANP, 
 Mihaela NEACŞU –afirmă că oamenii din unităţi sunt tensionaţi vis-a-vis de 
salarizare. Întreabă dacă există vreun proiect pe legea salarizării daca ANP lucreaza 
la actele normative sucsecvente legii salarizarii si pensionarii, HG cu nomenclator, 
deoarece acesta reprezintă urgente maxime 
Tiberiu UNGUREANU –răspunde că aceste acte normative sunt in lucru 
Sorin DUMITRAŞCU – întreabă de ce nu se face consultarea consiliului de 
conducere in ceea ce priveşte împuternicirile. Afirmă că a primit un răspuns evaziv şi 
că sunt alte petiţii la care termenul de răspuns din partea ANP a fost depăşit cu mult. 
Mihaela NEACŞU –solicita copie proces verbal  
 
 
 
 
 
 
 
Au luat cunoştinţă: 
 
 
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 Comisar şef de penitenciare Tiberiu UNGUREANU - director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare dr.Ioan ILEA – director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare Dorin MUREŞAN - director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare Manuela PIELEANU – director DCEAN 
 
 
 
Din partea organizaţiilor sindicale 

 Mihaela NEACŞU – Prim-vicepreşedinte SNLP 

 Sorin DUMITRAŞCU–preşedinte FSANP 
 
 
 
ŞM/SCRG/16.02.2011 
_________________ 


