
Ex. 1 din 1 
Nr. 106 din 07.11.2016 

Doamnei Raluca Alexandra Pruna 
Ministrul Justitiei 

In atentia, 
Domnului comisar sef de penitenciare Marius VULPE 
Director General al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor 

Stimata  doamna ministru, 

Prin prezenta, va solicitam sa aveti in vedere o reevaluare a demersului de a 
supune dezbateri publice o promovare a unui demers legislativ, de natura sa reduca 
executarea unei pedepse privative de libertate cu 3 zile, la 30 de zile executate, avand in 
vedere urmatoarele aspecte: 

1. Demersul este, in opinia noastra, unul de natura a crea situatii subiective, ce tin 
de punerea lui efectiva in aplicare. 

2. La aceasta data nu exista personal suficient pentru a pune in aplicare acest 
demers legislativ, serviciile sau birourile la care faceti referire, avand personal 
insuficient. 

3. Credem ca formularea este una ambigua, fara o coerenta a masurilor dispuse, 
cu un mare risc de blocare a intregii activitati, atat in ce priveste serviciile sau birourile 
mentionate, activitatea judecatorului delegat, cat si a instantelor de judecata.      

4. Consideram nesustenabila o asemenea initiativa, mai ales ca aceasta nu 
rezolva problemele sistemice de politica executional penala din Romania. Nimic nu ne 
garanteaza ca pe langa liberarea conditionata, detinutii nu vor face demersuri si pentru 
obtinerea de despagubiri pecuniare. Institutia liberarii conditionate, consta in evaluarea 
comportamentului unui detinut in vederea unei posibile puneri in libertate. Nimic nu 
garanteaza acest lucru. Cum credeti ca puteti lua in calcul tinerea unei evidente care, 
exceptand efortul de actualizare permanent, tinand cont de toate perioadele care 
excepteaza aplicarea acestei prevederi, poate la un moment dat sa fie inutila tocmai 
pentru ca cele care hotarasc liberarea conditionata sunt instantele judecatoresti? Ce ne 
vom face daca acestea vor hotara ca acestia nu se vor libera? Sau hotaram acum noi, 
in detrimentul instantelor. Impotriva cui se vor indrepta detinutii? Impotriva instantelor, 
institutiei penitenciare sau personalului?  
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5. Consideram ca aceste demersuri nu fac decat sa reaprinda focul ce mocneste in 
penitenciare, ca sa ma exprim plastic, de la ultimele actiuni declansate de detinuti. 
Credem ca aceasta discutie trebuia purtata initial in interiorul sistemului judiciar, ulterior 
supusa dezbaterii publice intr-o forma care sa nu creeze o alta serie de revolte, care la 
acest moment, pe fondul pensionarii a 1500 de salariati cu experinta si personalitate in 
raport cu detinutii  va fi mult mai greu de gestionat. Cerem retragerea proiectului in 
vederea discutarii lui in cadrul sistemului judiciar, astfel incat sa fie posibila o exprimare 
a pozitiilor tuturor factorilor ce fac posibila politica executional penala din Romania.                                                                       
În speranţa soluţionării cu celeritate a acestei cereri, vă asigurăm de toată 
disponibilitatea noastră, în vederea promovării unui climat de dialog şi respect reciproc. 

Cu deosebită consideraţie, 
     
    Petre-Florin Şchiopu 

       Preşedinte 
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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