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Catre 

 

Presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati din Camera Deputatilor – Parlamentul Romaniei 

Domnul deputat Eugen NICOLICEA  

 

 

Stimate domnule presedinte 

 

  

Conform aspectelor discutate, va rugam sa luati in considerare o serie de amendamente transmise atasat, in format 

tabelar si format integrat, editabile, insotite de nota de fundamentare, care vizeaza proiectul PL-x nr. 

375/23.10.2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
 

Proiectul susmentionat a fost depus la Parlamentul Romaniei de Ministerul Justitiei, insa reprezinta un fragment 

din textul integral convenit cu sindicatele la finalul unui proces de elaborare care a durat mai multi ani, in grupuri 

mixte de lucru, motivatia Ministerului Justitiei, pentru sustinerea acestui proiect restrans, fiind punerea in 

concordanta a Legii nr. 293/2004 cu Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 830/2015 care identifica drept 

neconstitutionale prevederile din statutul special care trimit catre o norma subsecvente privitor la activitatea 

comisiilor de disciplina. 

 

Motivatia Ministerului Justitiei nu se sustine din trei considerente. Primul considerent vizeaza integrarea 

selectiva, in proiectul restrans, a unor modificari care nu sunt impuse prin DCCR 830/2015, al doilea considerent 

il reprezinta imposibilitatea justificarii urgentei unei astfel de modificari la 2 ani de la emiterea DCCR 830/2015 

cat timp legislatia impune corelarea actului normativ cu decizia CCR in maximum 45 de zile, iar al treilea 

considerent vizeaza integrarea in proiectul extins convenit cu sindicatele si sustinut prin prezenta adresa, a 

prevederilor care privesc activitatea comisiilor de disciplina, in conformitate cu DCCR 830/2015. 

 

Desi la nivelul Ministerului Justitiei se gaseste proiectul proiectul de modificare a Legii nr 293/2004 convenit cu 

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) si cu sindicatele, desi acest proiect este complet, armonios, 

fundamentat, fara impact bugetar si deosebit de important pentru cariera in sistemul penitenciar si pentru 

identitatea unei profesii fara o denumire clara, totusi Ministerul Justitiei a ales sa sustina un proiect propriu, 

trunchiat, ignorand atat adresele ANP prin care ministrul justitiei este informat ca administratia sustine proiectul 

de modificare a Legii 293/2004 in integralitatea sa, cat si avertizarile cu actiuni sindicale. 

 

Ulterior depunerii proiectului aflat in prezent la nivelul Camerei deputatilor, sindicatele din penitenciare au 

declansat actiuni de protest, care au avut ca rezultat o intalnire, pe data de 09.08.2017, cu prim-ministrul 

Romaniei, domnul Mihai Tudose, in cadrul careia premierul Romaniei a ascultat atent argumentele noastre si a 

stabilit in mod clar ca denumirea institutiei si respectiv a ocupatiei noastre se va modifica in politie penitenciara, 

respectiv politisti de penitenciare, statutul special al lucratorilor din penitenciare urmand sa se modifice exact in 

acest sens.  

 

 
 

Sinidicatul National al Lucratorilor de Penitenciare Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar 

Membra: 

Federatia PUBLISIND si Blocul National Sindical 

 

Nr 129/SNLP/03.11.2017 

 

 

Nr 34/FSSP/03.11.2017 
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In pofida aspectelor susmentionate dar si a angajamentului exprimat de ministrul justitiei in exercitiu, pana in 

prezent Ministerul Justitiei nu a mai initiat niciun demers pe aceasta linie, nici macar sub forma unei intalniri cu 

partenerii sociali, pe acest subiect, in cadrul careia sa aflam daca domnul Tudorel Toader are obiectii personale cu 

privire la proiectul convenit anterior de MJ/ANP/sindicate. Ultimul mesaj al domnului Tudorel Toader a fost ca 

ne vom intalni imediat dupa ce va citi proiectul. De atunci au trecut doua luni.  

 

Rezultatul acestei situatii este ca avem in procesul legislativ un proiect pe care salariatii din penitenciare il 

dezagreaza profund intrucat vizeaza aproape exclusiv asprirea regimului sanctionator pentru personal si care va 

genera miscari sociale daca va fi aprobat in aceasta forma, contrar normelor generale care reglementeaza dialogul 

social si elaborarea actelor normative cu consultarea partenerilor sociali.  

 

Informativ, precizam faptul ca SNLP si FSSP reprezinta 8.000 de membri din totalul de 12.000 de functionari 

publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Anexam prezentei adrese urmatoarele 

documente: 

 

1. Proiect de modificare a Legii nr. 293/2004 – format tabular (editabil) 

2. Proiect de modificare a Legii nr 293/2004 - format integrat (editabil) 

3. Nota de fundamentare redactata de ANP – format tabelar (editabil) 
4. Adresa ANP catre MJ in care se exprima sustinerea proiectului extins (editabil / primita pe cale oficiala 

de la ANP spre informare cu privire la demersurile efectuate) 

 

 

 

 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

 

 

 

 

 

Stefan Teoroc 

 presedinte SNLP 

Tel. 0720049435 

Florin Schiopu  

presedinte FSSP 

Tel. 0728222860 
  

 


