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Dialog social in sistemul penitenciar
din România
evoluţie – cadru – particularităţi

Demilitarizarea partială a structurii de apărare natională
Legea nr. 188/1999 –
statutul funcţionarului
public (art. 5 categoriile de
funcţionari care pot
beneficia de statut
special).

1999

Lucrătorii de
penitenciare devin
funcţionari publici cu
statut special prin Legea
nr. 293/2004.

2002

Politiştii sunt
demilitarizati si devin
functionari publici cu
statut special prin Legea
nr. 360/2002.

2004
Sunt emise acte
normative subsecvente
statutului special
(legislatie secundara si
terţiara).

Asociere sindicală fara drept la greva
Reprezentativitate

•Statutul special permite
asocierea sindicala fără
dreptul de greva.
•Se constituie primele
structuri sindicale in
sistemul penitenciar.
•SNLANP - sindicat unic cu
membri in majoritatea
penitenciarelor (47
unitati)
•Sistemul penitenciar este
considerat un grup de
unităţi.

2004

•Sindicalistii încep sa
activeze si sa militeze
pentru drepturile
personalului;.
•Sunt iniţiate discuţii cu
confederaţiile sindicale
privind oportunitatea si
temeiul declanşării
negocierilor colective la
nivel de grup de unităţi
penitenciare.

2004-2006

REPREZENTATIVITATE
•FEDERATIE- 7% din grup
sau sector
•SINDICAT – 30% din
unitate; „precum si prin
afiliere la o structura
sindicala reprezentativa”
(Legea nr. 130/1996,
decizii ale curţii
constituţionale si ale
instanţei supreme)
•Divergente intre
sindicate.
Criterii pentru reprezentativitate

Negocieri si proteste

•Modificări succesive
ale statutului special.
•Se dobândeşte
dreptul la greva pentru
lucrătorii din
penitenciare (1/3 din
activitate).
•SNLANP isi modifica
denumirea in SNLP
(2007), investind in
actiuni si imagine.
•Se constituie FSAP
PUBLISIND (2007)

2006-2008

•Se semneaza primele
acte colective negociate
cu ministerul si
administratia
•Intra in vigoare Acordul
si Contractul colectiv de
munca (functionary
publici si personal
contractual).
• In anii următori se
produc modificări si
prelungiri ale actelor
collective.

2008 - …

•Miting de protest
împotriva lipsei de
transparenta.
• Ministrul Justiţiei
semnează Acordul
privind transparenta
decizionala. Se
constituie o comisie –
sindicate/angajatori.

2009

Conflicte, criza, proteste, greva
•

Primul conflict colectiv de munca.
Ministerul Muncii încearcă concilierea
dar eşuează. In sistemul penitenciar se
declanşează prima greva din structura de
apărare naţionala a tarii. Ministerul
Justiţiei accepta revendicările, iar greva
se suspenda.

2009

•

Guvernul României si asuma Legea
Dialogului Social (Legea nr. 62/2011).
Cadrul normativ se rescrie integral.
Sindicatele din penitenciare pierd
dreptul la greva. Istoria „acţiunilor
industriale” din penitenciare este
foarte scurta.

2010
Criza economica ia amploare. Au loc
proteste masive generate de
masurile de austeritate.
SNLP participa active la toate
actiunile.
Se declanşează a doua greva din
penitenciare, cu durata de 24 de
ore.

2011

Cadrul legal înainte de criza economica (2010)
•

Legea nr 53/2003 Codul Muncii

•

Legea nr 54/2003 Sindicatele

•

Legea nr 356/2001 Patronatele

•

Legea nr 130/1996 Negocierea colectiva

•

Legea nr 19 / Conflictele de munca

•

HG nr 369/2009 Comisiile de dialog social (ministere,
prefecturi, institutii)

•

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National

•

Statutul functionarilor publici si statutele special
(pentru Acordurile colective)

Cadrul legal in perioada de criza (după 2010)
Legea nr 62/2011 – Legea dialogului social
•

Aparent:
 sintetiza si eficacitate

•

Real:

 eliminarea negocierilor colective la nivel
national
 > 50% - criteriu de reprezentativitate
 blocarea negocierilor la nivel de sector
 diminuarea contractelor colective la nivel
de grup si unitate
 interdictia grevei in penitenciare
 complicarea conflictelor colective

Parteneri sociali in sistemul penitenciar
Ministerul Justiţiei / ordonator principal de credite

Administraţia Naţională a Penitenciarelor / ordonator secundar

Unitatile / ordonator tertiar (nu se negociaza la nivel de unitate)

Organizatiile sindicale reprezentative

Dialog social in sistemul
penitenciar
- CADRU -

Legislatie

Structuri

•Legea nr. 62/2011

•

Comisiile de dialog social de la nivel MJ, MAI, MApN

•Acordul/contractul colectiv la nivel de grup de unitati

•

Comisia mixta MJ/ANP/sindicate

•Acordul privind transparenta decizionala

•

Consiliile de conducere din ANP si unitati

•

Comisii de negociere stabilite prin ordin de ministru

•

Grupuri de lucru si comisii

Negociere – Consultare - Informare
Legea nr 62/2011:
 dialogul social este
procesul voluntar prin
care partenerii sociali
se
informează,
se
consultă şi negociază în
vederea stabilirii unor
acorduri în probleme de
interes comun;
 consultarea
este
schimbul de opinii în
cadrul dialogului social;

Cauze
• Criza economica
• Buget de austeritate
• Posturi blocate sau taiate
• Imprumuturi international
Efecte
• Initierea unor proiecte de legi nefavorabile salariatilor
• Teama initiatorilor de blocaje pe parcursul consultarii
• Tendinta de a trata informarea ca si consultare
• Evitarea negocierii

Dialogul social simulat devine o sursa permanenta de divergenta si
tensiuni, un proces evitabil.
Salariatii sunt prejudiciati iar situatia impune actiuni sindicale in forta, noi
tensiuni si negocieri, alte divergente.
Singura solutie ramane un dialog social corect.

Limite in negociere
Legea 62/2011 (dialogul social)
 prin contractele/acordurile colective de
muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot
fi negociate sau incluse clauze referitoare la
drepturi în bani, altele decât cele prevăzute
de legislaţie
 drepturile salariale din sectorul bugetar se
stabilesc prin lege în limite precise, care nu
pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot
fi modificate prin contracte colective de
muncă
 in cazul în care drepturile salariale sunt
stabilite de legi speciale între limite minime
şi maxime, drepturile salariale concrete se
determină prin negocieri colective, dar
numai între limitele legale

Legea 293/2004 (statutul special)
Acordul colectiv nu poate cuprinde decat
masuri privind:
a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
b) sănătatea şi securitatea în muncă;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfecţionarea profesională;
e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege,
referitoare la protecţia celor aleşi în organele
de conducere ale organizaţiilor sindicale

Aplicarea contractelor colective
Aspecte importante negociate:
• 15% din bugetul total al ANP – imbunatatirea conditiilor de munca (implicit – de
detentie)
• 10% din bugetul ANP (venituri proprii) – formare profesionala
• 36 ore lunar platite de angajator pentru liderii sindicali (un lider/organizatie/unitate)
• Diferite limite de sporuri salariale
Probleme in aplicare, consecinte:
• Buget insuficient - negocieri inutile – conditii de
munca precare – conditii de detentie improprii
• Veniturile proprii utilizate pentru alte cheltuieli
prioritare – formare profesionala slaba –
vulnerabilizarea personalului - ineficienta

Dialog social incorect - fragmentarea miscarii sindicale
Efecte
• Increderea membrilor se diminueaza
• Interesul pentru actiunile sindicale dispare
• Se pierde din forta organizationala
• Comunicarea devine dificila – reactivitatea
membrilor
• Liderii sunt invinovatiti
• Miscarea sindicala se fragmenteaza
• Angajatii isi pierd protectia si reprezentarea
• Mediu tensionat de munca – neproductivitate
Cine castiga?

Concluzii

•

•

Dialogul social este forma de exprimare a unor parteneri si trebuie sa fie un
proces real, nu simulat

•

Negocierea nu este o sursa de divergente ci un instrument evoluat de dialog
Sindicatele trebuie sa identifice mereu modalitati de mentinere sau resuscitare a
dialogului social
•

Dialogul real nu poate genera neproductivitate
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