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Catre,  
Ministrul Justitiei 
Domnul Tudorel TOADER 

 
 
Stimate domnule ministru  
 
 
Urmare aspectelor discutate si convenite pe data de 10 aprilie 2019 la sediul Ministerului Justitiei, va solicitam 
organizarea unei intalniri cu Prim-ministrul Romaniei pe probleme care tin de resurse financiare (buget, norme) 
precum si umane (concursuri, statut) necesare sistemului administratiei penitenciare. 
 
Totodata va solicitam semnarea si publicarea  in regim de urgenta a ordinului privind plata  cu o majorare de 75% 
a orelor suplimentare de munca in perioada 2019-2021, ordin impus prin dispozitiile OUG 114/2018, precizand 
totodata ca ordinele similare care vizeaza drepturi ale personalului din alte institutii publice apartinand structurii 
de aparare nationala, au fost deja publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si produc efecte. 
 
In absenta acestui act normativ ne aflam in imposibilitatea calcularii corecte si complete a drepturilor salariale 
precum si de pensie, aceasta situatie generand tensiuni justificate in randul personalului, tensiuni care sunt 
amplificate de bugetul pentru anul in curs, care nu acopera toate drepturile personalului, fiind singura institutie 
din cadrul sistemului national de aparare cu astfel de probleme bugetare. 
 
Apreciem ca inadmisibila situatia in care, in anul 2019 care trebuia sa fie marcat prin cresteri salariale ca urmare 
a aplicarii Legii-cadru nr. 153/2017, drepturile prevazute de legislatie pentru salariatii din penitenciare sa nu 
poata fi achitate (plata muncii suplimentare, decontuarea cheltuielilor turistice, majorarea pentru misiuni 
speciale), concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante sa fie blocate, iar repartitia absolventilor din scolile 
specifice sa fie inca incerta. 
 
Avand in vedere situatia in care se afla la acest moment sistemul penitenciar in special pe linie de personal si 
drepturi salariale, va informam cu privire la faptul ca Biroul executiv al SNLP a adoptat un plan de reactii sindicale 
centrat pe proteste dar si pe exercitarea dreptului legal de a refuza prestarea muncii suplimentare cat timp 
aceasta nu este platita corespunzator, plan a carui aplicare a fost initiata pe data de 11.04.2019 (comunicatul se va 
emite astazi).  
 
 
Cu deosebita consideratie 
 

Stefan TEOROC 
Presedinte 
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