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PROCES – VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, __________ 2017 la sediul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 4 din Acordul privind 
transparența decizională și dialogul în sistemul administrației penitenciare, în vederea 
înaintării spre aprobare a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Cu ocazia ședinței privind evaluarea finală a proiectului de act normativ de 
către reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiile sindicale 
reprezentative la nivelul sistemului penitenciar, au rezultat următoarele aspecte 
divergente, pe care le expunem mai jos:  
 

1. Stabilirea unui plafon al nivelului funcției vacante scoase la concurs pe 
care se pot înscrie  agenții, în sensul că în cuprinsul proiectului de lege se prevede 
faptul că agenții pot participa la concursul organizat pentru funcții de ofițer până la 
nivel de șef birou sau echivalent - art. 30 alin. (1) din proiect  

Sindicatele reprezentative la nivelul sistemului penitenciar nu susțin o astfel de 
plafonare. 
 

2. Introducerea mandatului – Numirea în funcțiile de director general și 
director general adjunct să se realizeze pe un mandat de 4 ani, cu posibilitatea 
prelungirii o singură dată, pentru încă 4 ani - art. 30 alin. (8), (9) și (10) 

Sindicatele reprezentative solicită numirea pe un mandat de 4 ani, cu 
posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 4 ani în funcțiile de director 
general, director general adjunct, director de direcție și director de unitate. 

 
3. Introducerea unei noi prevederi referitoare la accesul la informații 

clasificate, prin corelare cu modificarea și completarea art. 11 litera j) din proiect,  cu 
următorul cuprins: 

„(5) Ocuparea unei funcţii care necesită acces la informaţii clasificate este 
condiţionată de existența dreptului de acces la astfel de informaţii, în condiţiile legii.” - 
art. 53 alineat nou, respectiv alin. (4)  

Asupra acestei completări organizațiile sindicale au formulat observaţii 
propunând eliminarea acestei prevederi. 

 
4. Referitor la buna reputație, aşa cum a fost propus spre modificare „au o 

bună reputaţie confirmată pe baza datelor rezultate din verificările specifice iniţiate de 
structura de resurse umane“ – art. 11 litera h) 
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Sindicatele reprezentative la nivelul sistemului penitenciar nu susțin această 
modificare a textului de lege. 

 
5. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, 

personalul din poliția penitenciară are dreptul la asociere sindicală sau în alte 
organizaţii profesionale, dreptul la grevă în condițiile legii, precum și la libertatea 
întrunirilor. 

Sindicatele doresc păstrarea textului de lege așa cum este prevăzut în forma 
actuală a Legii nr. 293/2004  
 

NOTA ST / 03.11.2017 

Am mai introdus 

La 30 (1) – sef serviciu 

La 30 (4) – d eliminat / fara 5 ani studii la sef serviciu 

La 45^1 – S/D in loc de repaus saptamanal 

La 75^32 – preluat text OMJ 2856/2004 (doar sanctiune mai usoara/motivat) 

 

 

F.S.A.N.P.                                          S.N.L.P.                                        A.N.P. 
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