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MINUTĂ ŞEDINŢĂ COMISIE MIXTĂ DE DIALOG PRIVIND SISTEMUL 

PENITENCIAR 
 - miercuri, 04 septembrie 2013 - 

 

În data de 04 septembrie 2013 a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei şedinţa 
Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar din care fac parte reprezentanţi ai 
MJ, ANP şi organizaţiilor sindicale reprezentative din cadrul sistemului administraţiei 
penitenciare. La şedinţă au participat: 

- din partea Ministerului Justiţiei: domnul Alexandru CHEREJI, secretar general, 
doamna Monica DRAGOMIR, secretar general adjunct, doamna Elena BUDEŞU, 
consilier al ministrului justiţiei, doamna Silvia CHITICARU, director Direcţia Financiar-
contabilă, doamna Corina GHIZDAVU, Direcţia Resurse Umane, doamna Ileana 
PETRE, personal de specialitate asimilat magistraţilor şi domnul Leonard ANGHEL, 
manager public.  

- din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: domnul Cătălin Claudiu 
BEJAN, director general, doamna Manuela PIELEANU, director general adjunct, 
domnul Gheorghe IFTINCA, director Direcţia Managementul resurselor umane, doamna 
Simona URDEA, şef serviciu in cadrul Direcţiei Economico-administrative şi domnul 
Marius CORÂŢU, şef serviciu Elaborare acte normative.  

- din partea Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 
domnul Florin ŞCHIOPU, vicepreşedinte, domnul Laviniu BRAN, vicepreşedinte şi 
domnul Alexandru GHERGHINA, vicepreşedinte 

- din partea Sindicatului Naţional al Lucrătorilor din Penitenciare: doamna Mihaela 
NEACŞU, prim-vicepreşedinte, domnul Adrian NEAGOE, vicepreşedinte şi domnul 
Florin STOICA. 
 

În deschiderea şedinţei, s-a agreat stabilirea unui mod de lucru în cadrul comisiei 
mixte. Astfel, în ceea ce priveşte secretariatul comisiei, persoanele de contact din 
partea MJ şi ANP sunt domnii Leonard ANGHEL şi, respectiv Marius CORÂŢU. 
Întocmirea minutei şedinţei va fi atribuţia MJ, în responsabilitatea dlui. Leonard 
ANGHEL. Din partea organizaţiilor sindicale, persoanele de contact sunt preşedinţii 
celor două organizaţii, respectiv domnul Ştefan TEOROC (SNLP) şi domnul Florin 
ŞCHIOPU (FSANP). 

 

Subiecte dezbătute: 

1. Informarea, de către MJ, a sindicatelor şi a ANP cu privire la proiectele de acte 
normative care au suferit modificări după ce iniţial proiectele respective au fost 
dezbătute şi agreate în cadrul dialogului social din ANP.  

2. Reluarea concursului pentru posturile de conducere vacante din sistemul 
administraţiei penitenciare şi, respectiv a concursului privind trecerea agenţilor în corpul 
ofiţerilor.  

DRU-ANP va face o analiză a oportunităţii demarării acestor concursuri în funcţie 
de implementarea noilor organigrame şi, respectiv, a impactului financiar a acestui 
demers. 
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3. Informarea permanentă, de către Direcţia Avizare Acte Normative din MJ, a 
ANP cu privire la proiectele de acte normative ale căror iniţiatori sunt instituţii din 
sistemul de apărare, ordine şi siguranţă, şi care afectează sistemul administraţiei 
penitenciare. 

4. Desemnarea unui reprezentant al ANP în cadrul grupului de lucru privind 
Legea de salarizare în sistemul bugetar. 

5. Alocarea efectivă a unui procent din veniturile proprii către îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă/detenţie. 

6. Analiza constituirii unei structuri proprii a sistemului administraţiei penitenciare 
în domeniul Inspecţiei Muncii.  

În ceea ce priveşte calendarul de lucru al comisiei, s-a agreat propunerea ca 
lucrările ordinare ale acesteia să aibă loc trimestrial, iar lucrările cu caracter 
extraordinar să se desfăşoare ori de câte ori este necesar. S-a stabilit ca următoarea 
întâlnire în cadrul Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar să fie în data de 
17 octombrie 2013 cu, confirmarea participării de către membrii comisiei. De 
asemenea, s-a agreat ca până la data de 1 octombrie 2013, membrii comisiei să 
transmită propuneri pentru a fi elaborată ordinea de zi a următoarei şedinţe, din data de 
17 octombrie 2013.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Întocmit: 
 

Leonard ANGHEL 
Manager public 

 

 

 

 


