
 Domnului Ştefan TEOROC 

             Preşedinte SNLP 

  
  

            Stimate domnule preşedinte, 
  
            Urmare solicitării dumneavoastră, transmisă electronic în data de 24 
octombrie 2012, referitoare la proiectul de modificare al OMJ nr. 2478/C/2010 privind 
concursurile de ocupare a funcţiilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare, 
vă comunicăm următoarele: 
  
            Consultarea organizaţiilor sindicale nu este formală şi nici inutilă, ea fiind o 
condiţie legală şi esenţială pentru apărarea intereselor personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare, cu atât mai mult cu cât transmiterea proiectelor de acte 
normative, în vederea aprobării de către ministrul justiţiei sau directorul general al 
ANP, este însoţită de procesul-verbal cu acordul organizaţiilor sindicale privind 
proiectul respectiv sau cu formularea de obiecţii supuse apoi medierii. 
            Cu privire la celelalte informaţii solicitate, precizăm că iniţiatorul proiectului 
este DMRU. 

DMRU motivează demersul pe verificarea  modului de implementare a 
ordinului în unităţile penitenciare organizatoare de concursuri, precum şi pe faptul că 
au fost stabilite  câteva propuneri de îmbunătăţire a procedurii de concurs, cuprinse 
într-un plan de măsuri, aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor sub nr. 43582/DMRU/09.08.2012. 

Menţionăm că eventuala aprobare a modificării ordinului nu poate produce 
efecte juridice asupra concursurilor aflate în desfăşurare, procedurile după care se 
derulează acestea fiind cele în vigoare la data scoaterii la concurs a posturilor 
vacante respective. 

Nu există şi nu avem cunoştinţă de niciun element de natură să impună 
urgentarea acestui proiect, cu atât mai mult cu cât obiectul acestuia este de interes 
general pentru cariera personalului din sistem. Termenul de transmitere a 
propunerilor şi observaţiilor referitoare la art. 32 şi 42 din ordin, dar şi cu privire la 
alte aspecte ale acestuia pentru care puteţi propune îmbunătăţiri (astfel cum a fost 
precizat în adresa nr. 43.582/DCEAN/22.10.2012), fiind parte a procedurilor de 
concurs în calitate de observatori, este de 5 noiembrie 2012, cu posibilitatea 
prelungirii acestei perioade, dacă entităţile consultate (sindicate, structuri ANP, 
unităţi penitenciare) solicită acest lucru. 

Apreciem disponibilitatea organizaţiei dumneavoastră în semnalarea 
aspectelor care necesită clarificări sau precizări din partea direcţiei noastre.   

Cu stimă, 
  
Sorin MUNTEANU 

ANP – DCEAN 

 


