
Nr 14/SNLP/24.01.2013 
 
Buna ziua 
 
Prin prezenta va solicitam clarificari privind textul articolului 3 din OUG nr 84/2012, mai precis dorim sa aflam daca este vorba 
despre o eroare materiala. 
In speta, articolul mentionat impune raportarea drepturilor de natura salariala ale personalului din structura de aparare 
nationala la lunadecembrie 2011, in timp ce pentru restul salariatilor din sectorul bugetar raportarea se face la luna decembrie 
2012. 
Mentionam faptul ca nici in fundamentarea ordonantei de urgenta si nici in materialele depuse la Senatul Romaniei pentru 
aprobarea actului prin lege, nu am identificat elemente care sa clarifice prevederea in legatura cu care solicitam lamuriri. 
http://www.gov.ro/nota-de-fundamentare-oug-nr-84-12-12-2012__l1a118976.html 
Contrar uzantelor, am ales aceasta cale de comunicare in speranta ca se va accepta urgenta situatiei si vom primi un raspuns 
in timp scurt pentru a decide demersurile in continuare. 
 
Cu deosebita consideratie 

Stefan Teoroc 
Presedinte SNLP 
Presedinte FSAP PUBLISIND 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Nr . 17/SNLP?24.01.2013 

Catre 

Secretarul General al MJ - doamna Alexandra SINC 
 
Stimata doamna secretar general 
 
In considerarea aspectelor discutate in cadrul sedintelor Comisiei mixte privind transparenta decizionala din data de 
18.12.2012 si a Conisiliului de conducere al ANP din data de 9.01.2013, privind aplicarea art. 3 din OUG nr 84/2012, 
revenim cu solicitarea SNLP de asumare a unui punct de vedere ferm de catre MJ si ANP si va transmitem ingrijorarea 
membrilor de sindicat cu privire la efectele unei prevederi care, in cazul in care nu reprezinta o eroare materiala, ar 
discrimina personalul din sectorul de aparare nationala (implicit sistemul penitenciar) generand diminuari salariale. 
 
Precizam ca in cadrul celor doua sedinte susmentionate SNLP a atras atentia asupra interpretarii art 3 din OUG nr 84/2012, 
raspunsul primit in cadrul sedintelor fiind unul aproximativ linistitor, atat MJ cat si ANP afirmand ca in mod clar nu se vor 
diminua salariile ci doar dreptul la decontarea chiriei va avea de suferit. Va informam ca am cerut detalii si la nivelul Guvernului 
Romaniei (posta electronica), fara sa primim inca un raspuns: 
 

Nr 14/SNLP/24.01.2013 

  

(...) 

  

Prin prezenta va solicitam clarificari privind textul articolului 3 din OUG nr 84/2012, mai precis 

dorim sa aflam daca este vorba despre o eroare materiala. 
  

In speta, articolul mentionat impune raportarea drepturilor de natura salariala ale personalului din 

structura de aparare nationala la luna decembrie 2011, in timp ce pentru restul salariatilor din 

sectorul bugetar raportarea se face la luna decembrie 2012. 
  

Mentionam faptul ca nici in fundamentarea ordonantei de urgenta si nici in materialele depuse la 

Senatul Romaniei pentru aprobarea actului prin lege, nu am identificat elemente care sa clarifice 

prevederea in legatura cu care solicitam lamuriri. 

http://www.gov.ro/nota-de-fundamentare-oug-nr-84-12-12-2012__l1a118976.html 
  

Contrar uzantelor, am ales aceasta cale de comunicare in speranta ca se va accepta urgenta situatiei 

si vom primi un raspuns in timp scurt pentru a decide demersurile in continuare. 

  

Cu deosebita consideratie 

Stefan Teoroc 
Presedinte SNLP 
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