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Ședință COMISIE MIXTĂ DE DIALOG PRIVIND SISTEMUL
PENITENCIAR
Ministerul Justiției, Mezanin, cam. 7 (biroul Secretarului General)
05.02.2014
10.00
Membri:
Dl. Alexandru CHEREJI, Secretar General, MJ
Dl. Cătălin Claudiu BEJAN, Director General, ANP
Dl. Ștefan TEOROC, Președinte, Sindicatul Național al Lucrătorilor din
Penitenciare
Dl. Florin ȘCHIOPU, Președinte, Federația Sindicatelor din Administrația
Națională a Penitenciarelor
Secretariat Comisie:
Dl. Leonard ANGHEL, Manager public, Unitatea de Management Public,
MJ
Dl. Marius CORÂȚU, Șef Serviciu, Direcția Contencios și Elaborare acte
normative, ANP

MINUTĂ
1. Proiecte de acte normative
1.1. Proiectul de Lege privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor
Problemă în discuție: accesul agenților de penitenciare în funcții de
conducere
Acțiune convenită: (nu stiu daca sintagma este potrivita avand in vedere
faptul ca punctul include si dezbaterea problemei)
Se face o prezentare a problemei care impiedica finalizarea Proiectului.
Sindicatele si ANP isi argumenteaza pe rand opiniile. Dl secretar general
Chereji nu considera ca divergenta s-a produs pe o problema reala si invita
ANP si sindicatele sa aiba in vedere obtinerea unui consens.
In argumentarea opiniei proprii, pe langa alte motive, sindicatele arata ca si
in prezent, in sistemul penitenciar, exista posturi de conducere vacante
ocupate de agenti, prin decizie de zi pe unitate, desi posturile respective au
fost scoase la concurs anterior dar nu au fost ocupate. Agentii aflati in astfel
de situatii nu sunt salarizati pentru functiile respective avand doar atributiile
si responsabilitatile posturilor de conducere exercitate. Este injust ca
respectivii agenti sa nu poata candida pentru ocuparea unor posturi ale
caror atributii le exercita de multi ani, in anumite cazuri, avand experienta
suficienta pentru a gestiona legal acele posturi.
ANP va analiza un număr de agenți care exercită funcții de conducere în
sistem. În funcție de concluzii și după consultarea cu organizațiile sindicale,
se vor propune soluții de soluționare a problemei.
Dl Chereji este de parere ca la modificarea Statutului special trebuie
reintrodus mandatul limitat in timp al functiilor de conducere de nivel inalt
din sistemul penitenciar.
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Proiectul de ordin privind popotele/bucătăriile de unitate
Problemă în discuție: aprobarea, de către MJ, a proiectului
Acțiune convenită: Proiectul este la avizat la MJ. ANP va transmite
organizațiilor sindicale varianta înaintată la MJ.
Se decide urgentarea procedurii de avizare/aprobare a ordinului astfel incat
situatia popotelor din sistemul adiministratiei penitenciare sa fie solutionata.
1.3. Proiect HG privind despăgubirile de risc
Problemă în discuție: s-a primit punct de vedere de la Ministerul Finanțelor
prin care această instituție își exprimă dezacordul în ceea ce privește
impactul financiar implicat de despăgubirile de risc; s-a solicitat reluarea
demersului
Acțiune convenită: Urmare a avizului negativ repetat primit de la MFP,
subiectul este închis discuțiilor până la identificarea unui moment favorabil
de promovare a proiectului de act normativ, la nivelul MFP
2. Analizarea posibilității acordării sporului de 50% pentru personalul care
execută lucrări de excepție sau misiuni speciale
Problemă în discuție: identificarea unei modalități de acordare a sporului de
50% pentru personalul care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale
Acțiune convenită: Organizațiile sindicale vor propune ANP soluții pentru
acordarea acestui spor, soluții care vor fi analizate atât la nivelul
compartimentelor de specialitate din ANP, cât și din MJ
3. Dificultăți întâmpinate în aplicarea OMJ nr. 3544/2012 (spor TBC/HIV-SIDA) –
necesitatea definirii sintagmelor „activități directe” și „contact direct”
Problemă în discuție: aplicarea unitară a prevederilor OMJ nr 3544 privind
acordarea sporului de TBC și HIV/SIDA la nivelul sistemului penitenciar
Acțiune convenită: ANP, împreună cu organizațiile sindicale, vor transmite
MJ propuneri pentru modificarea OMJ nr 3544/2012 în vederea definirii
noțiunilor ”activități directe” și ”contact direct”.
1.2.
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