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Comisie mixta de dialog in sistemul
penitenciar
December 8, 2016 Florin Schiopu

Stimati colegi,

Azi a avut loc Comisia mixta de dialog in sistemul penitenciar. Din partea
FSANP au participat membrii titulari desemnati prin ordin de
ministru,respectiv subsemnatul, Laviniu Gheorghe Bran si Alexandru
Gherghina.

Raportat la problemele inscrise pe ordinea de zi, la
unele am gasit solutii, la altele nu. Parte proasta ca
vedem din parte ANP o pozitionare negativista si nu
intelegem de ce pentru ca observatiile aduse la
propunerile sindicatelor folosesc mai mult puncte
de vedere ale altor institutii care nu au neaparat o
fundamentare destul de sanatoasa.

Teme dezbatute:
1. Modificarea OMJ 2478, precum și o discuţie la modul în care se desfășoară
consultarea în ceea ce privește actele normative promovate, cu impact asupra
personalului

– Am scos in evidenta faptul ca nu am fost consultati si am cerut modificarea
OMJ numai dupa o consultare a organizatiilor sindicale. Am reprosat faptul
ca nu exista o consultare reala a organizatiilor sindicale si ca in ultimul timp
calea aleasa de administratie este aceea de a ocoli organizatiile sindicale, de
multe ori nefacand nici efortul de a anunta ca a fost modificata vreo norma,
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textele de acte normative fiind transmise direct MJ, care intelege sa le posteze
sau nu pe site-ul propriu si de aici riscul de a ne trezi cu un act normativ
aprobat fara sa stim. Cat priveste ordinul, nu inteleg sa mai existe un demers
de reconsultare a sindicatelor spunand ca aceasta se va concretiza prin
transmiterea propunerilor ce le avem catre MJ.

2. Bugetul pentru anul 2017. Fonduri prevăzute pentru continuare
încadrărilor din sursă externă și echilibrarea efectelor pensionărilor

– La acest moment s-au solicitat fonduri pe Titlul I pentru acoperirea unei
nevoi de incadrare de 13998 de posturi, ramane de vazut care vor fi
repartitiile bugetare anul viitor, la acest moment existand riscul ca buget sa
avem undeva prin martie 2017.

3. Aplicarea OUG 20/2016 și a OUG 43/2016 (adresa SNLP-FSANP din
30.06.2016 și adresa SNLP 645/08.11.2016)

– Atat MJ cat si ANP considera ca prevederile OUG 57/2015 cu modificarile
si completarile ulterioare nu sunt aplicabile personalului din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala, in sensul ca singura inechitate
ce s-a dorit indreptata in sistemul de aparare a fost cea a salariului de merit si
nu a celor generate de eventuale inechitati salariale rezultate de o incadrare
cu un coeficient diferit, desi cei sarcinile de serviciu sunt identice.
Sindicatele, avand in vedere o abordare mai nuantata a Ministerului Muncii,
au solicitat o revenire a Ministerului Justitiei cu o adresa catre Ministerul
Muncii care sa faca posibila emiterea unui alt punct de vedere de natura sa
deblocheze situatia.

4. Acord colectiv și Acord transparenţă – negociere/prelungire/semnare.

Am solicitat prelungirea Acordului, dar avand in vedere ca MJ nu mai este de
acord cu o prevedere de genul 29 Iunie zi libera cu regimul unei zile de
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sarbatoare legala, prevedere care nu are o sustinere legala, tinand cont ca
daca mergeam pe actuala formula nu erau beneficiari ai datei de 29 iunie
decat cei care in ziua respectiva ar fi fost in serviciu, s-a ajuns la concluzia ca
cea mai avantajoasa forma este aceea de a crea dreptul fpss de a beneficia de
o zi libera platita la alegerea acestuia, fara vreo alta justificare. In rest
prevederile actualului Acord vor ramane active, sens in care maine voi semna
atat Acordul colectiv cat si Acordul pe transparenta decizionala, urmand ca
luni sa fie transmis pentru a fi semnat de catre MJ. Valabilitatea va fi pe 24 de
luni. Actualul Acord expira pe data de 23 decembrie, moment din care
prevederile actualului Acord nu ar mai produce efecte cu tot ce tinea de el.

5. Situaţia muncii suplimentare și modalităţi de diminuare a numărului de
ore prestate peste durata normală a timpului de lucru.

Punctele 5) si 6) si 7) au fost discutate impreuna.
La acest moment sunt efectuate in 2016 aproximativ 950 de mii de ore
efectuate. Acordate aproximativ 600 de mii. Cu ce venim din urma suntem in
aceeasi situatie, adica 900 de mii neacordate. Am atras atentia ca fara
solicitarea unui acord din partea salariatului, credem ca angajatorul se
vulnerabilizeaza foarte mult, mai ales ca peste 180 de ore efectuate
suplimentar e nevoie de acordul organizatiilor sindicale. L a acest moment
directorii de penitenciare sunt in afara prevederilor legale, motiv pentru care
pot fi oricand sesizate organele competente. Nu au o solutie desi in octombrie
au reusit sa planifice personalul de asa natura incat sa nu se efectueze ore
suplimentare.

6. Negocierea depășirii plafonului de 180 de ore suplimentare anual (pentru
care este necesar acordul sindicatelor)
7. Discutarea necesităţii solicitării acordului salariaţilor pentru prestarea
muncii suplimentare și a situaţiilor în care salariaţii au refuzat acest tip de
muncă, efecte, soluţii
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8. Modificarea prin HG a numărului de posturi prevăzute pentru sistemul
penitenciar prin reintroducerea celor 500 de posturi desfiinţate prin efectul
OUG 77/2012 (neconstituţională)

– Exista o solicitare a MJ in acest sens. Va fi promovata, dar nu exista o
probabilitate de 100% cu privire la o finalitate pozitiva.

9. Concursuri – evoluţie, efective, perspective 2017. Asigurarea unui minim
de 14.000 de posturi ocupate la finalul anului 2017

– La acest moment exista incadrati 12.100 de oameni, dintr-un total de 12500
de posturi la inceputul anului si un plus aprobat de 1000 de posturi. Suntem
in situatia in care, datorita pensionarilor, sunt incadrati cu 1500 de oameni
mai putin decat trebuia sa fim si cu perspectiva pensionarii a inca 400 de
salariati. Asta in acest an. La anul mai indeplinesc conditii de pensionare inca
1500 de colegi. mai sunt in procedura aproximativ 1300 de posturi din care,
experinta celorlalte concursuri ne spune ca vor fi ocupate aproximativ
jumatate.
asa cum am spus solicitari de finantare sunt pentru 14 mii de posturi, care sa
speram ca vor fi aprobate.

10. Rezultatele standardizării sistemului penitenciar și reorganizarea
unităţilor în consecinţă. Informarea MJ cu privire la necesarul real de
personal pentru funcţionarea sistemului penitenciar în condiţii de legalitate
(20.000 de posturi prevăzute)

– Am cerut ca ANP, pe baza acestor cifre rezultate ca necesar raportat la
prevederi legale, sa solicite MJ promovarea unui Memorandum ca pe
parcursul a 4-5 ani sa fie atinsa aceasta cifra. Ramane ca prioritate de
sustinut. Ramane sa-i convingem si pe cei care vor veni dupa actualul
Guvern.
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11. Plata indemnizaţiei de concediu cu toate sporurile incluse.

– Raportat la aceasta situatie si tinand cont de faptul ca MJ plateste am
solicitat sa ni se comunice din partea ministerului care ar fi problema daca
prevederile vor fi aplicabile si celor din sistemul penitenaciar. Nu au avut o
pozitie negativa, chiar daca uni considera ca aceasta acordare este mai mult o
fortare a legii, cu toate ca tot personalul din MJ(judecatori, procurori, fpss)
primesc indemnizatia de concediu cu toate sporurile incluse. O sa cerem si un
punct de vedere al Curtii de Conturi care in ce priveste acordarea
indemnizatiei de CO, nu a considerat ca se incalca vreo prevedere legala. Au
temeri legate de faptul ca nu au acordat pana acum si ar fi dintr-o data un
impact ce in mintea lor functioneaza ca le-ar putea fi imputat.

12. Calculul corect al contribuţiei pentru pensie conform Legii nr 223/2105
art. 31, al 2, fără afectarea venitului net.

– Ministerul spune ca nu ne este afectat venitul net. Sindicatele spun ca daca
legea prevede ca nu poti sa ne mai opresti acesti bani ar trebui sa ne revina.
Nu am picat de acord, ramane in discutie.

13. Proiectul HG modificare norme echipament.

– La acest moment exista un aviz pozitiv din parte Ministerului Finantelor
Publice cu o observatie ca nu va putea fi promovata inainte de 11 decembrie
2016, din cauza ca atunci cand nu se acorda echipament ce se achizitioneaza
cu bani din Titlul II – bunuri si servicii ci se dau bani, acestia se acorda de la
Titlul I – cheltuieli de personal, situatie care nu face posibila promovarea
unui act normativ ce acorda bani pe Titlul I.
Vom solicita promovarea imediat dupa alegeri.

14. Proiectul legii-cadru privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2017
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– La acest moment acest lucru este o mare gogorita. Ce Guvern va promova o
lege livrata de un altul. Nu exista vreo premisa de promovare a unui astfel de
act normativ, chiar daca o vor pune pe transparenta decizionala. Vor sa
promoveze ideea ca s-au tinut de promisiune, ca au venit cu o lege a
salarizarii dar nu o pot promova decat dac va dori viitorul Guvern.

15. Proiectul OMJ privind modificarea metodologiei de acordare a sporului
TBC-HIV/SIDA și sporului pentru psihiatrie.

– Va fi reanalizat impactul si in cazul in care din cauza sporului de psihiatrie
impactul va fi foarte mare, Ordinul va fi promovat pe zona de TBC-HIV/SIDA
si ulterior se va discuta despre sporul de psihiatrie.

16. Proiect de modificare a Legii 293/2004 – cercetare disciplinară etc.

– Proiectul este la MJ. ANP doreste promovarea unei proceduri care sa faca
posibila declansarea procedurii disciplinare. Am spus ca din perspectiva
noastra acest lucru nu este posibil, fapt confirmat si de juridicul MJ. Fara
modificare legii, Comisiile de disciplina nu pot functiona. Dupa ce vom avea
minuta intalnirii vom proceda in consecinta.

17. Proiectul de compensare a condiţiilor de detenţie prin acordare de câștig –
dezbatere, oportunitate, efecte asupra personalului.

– O pacaleala ca legea salarizarii.


