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MINUTĂ 

 

În data de 08.12.2016 a avut loc ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul 
penitenciar, la care au participat membrii Comisiei.  

*** 

Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei mixte de dialog privind sistemul 
penitenciar, dl. secretar de stat Florin Aurel MOȚIU, care a solicitat membrilor comisiei să 
comunice dacă sunt alte aspecte ce pot fi puse în discuție, în afară de punctele aflate pe 
ordinea de zi.  

Dl. Ștefan TEOROC, președinte SNLP, a propus să luăm în calcul actualizarea OMJ 
397/C/2016 privind constituirea Comisiei mixte de dialog în sistemul penitenciar, în sensul 
introducerii unor prevederi privind elaborarea și negocierea Acordului de către Comisia 
mixtă, în contextul necesității renegocierii Acordului colectiv privind raporturile de 
serviciu la nivelul grupului de unități în sistemul administrației penitenciare, al cărui 
termen de valabilitate expiră în data de 22 decembrie 2016.   

Dna. Lorena UDREA, Direcția Contencios MJ, a făcut cunoscut faptul că este necesară 
modificarea alin. (2), art. 25 din Acord, în sensul eliminării sintagmei ”având regimul unei 
zile de sărbătoare legală”.  

Dna. Claudia ZMEU, Direcția Economică-administrativă din ANP, a precizat, de asemenea, 
că este necesară rediscutarea procentelor stabilite prin alin. (2), art. 9 din Acord, 
considerând că acestea nu sunt realiste, raportat la bugetul ANP. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au convenit eliminarea alin. (2), art. 25 și 
introducerea unui alineat care să prevadă, într-o formularea generică, faptul că personalul 
din sistemul administrației penitenciare are dreptul la o zi liberă plătită.  

În ceea ce privește rediscutarea procentelor stabilite prin alin. (2), art. 9 din Acord, dl. 
Marius VULPE, director general al ANP a concluzionat că dacă până în prezent nu au fost 
probleme cu menținerea acestor procente atunci nu are obiecții cu păstrarea acestor 
procente în Acord.  

Tot în acest context al renegocierii noului Acord, membrii Comisiei au convenit ca noul 
Acord colectiv să fie încheiat pe o perioadă de 24 de luni.  

Dl. Florin MOȚIU, președintele Comisiei, a solicitat membrilor Comisiei o soluție și pentru 
tema Acordului privind transparența decizională, sens în care s-a convenit ca 
reprezentanții organizațiilor sindicale să semneze acest Acord și să îl transmită ANP și MJ 
spre semnare. Astfel, punctul 4 de pe ordinea de zi - Acord colectiv și Acord transparență - 
negociere/prelungire/semnare – a fost considerat dezbătut. 

Ședința Comisie mixte a continuat cu dezbaterea celorlalte puncte aflate pe ordinea de zi, 
astfel: 

Dezbateri ordinea de zi: 

1. Modificarea OMJ 2478/2010, precum și o discuție privind modul în care se 
desfășoară consultarea actelor normative promovate, cu impact asupra 
personalului 
 
Dl. Florin ȘCHIOPU, președinte FSANP, a reclamat faptul că nu au fost consultate 
organizațiile sindicale în cazul modificării OMJ 2478/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurarea a 
concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în 
corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu 
statut special din sistemul administrației, fapt ce a generat discuții legate de 
observatori, proceduri etc. FSANP a solicitat ca reprezentanții organizațiilor 
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sindicale participanți la concursuri în calitate de observatori să poată participa  la 
toate lucrările comisiei fie asociați și la elaborarea subiectelor de concurs, în 
virtutea faptului că aceștia semnează o declarație pe proprie răspundere de 
respectare a confidențialității lucrărilor comisiei.     
Față de această solicitare nu a fost întrunit acordul membrilor prezenți, MJ 
precizând că angajatorul are responsabilitatea elaborării subiectelor de concurs, 
precum și că nu cunoaște cazuri practice de a asocia reprezentanții organizațiilor 
sindicale la elaborarea subiectelor.   
Dl Stefan TEOROC întreabă care ar fi motivația limitării accesului observatorilor 
sindicali la anumite etape/activități ale comisiilor de concurs. 
Dl Florin MOȚIU, președintele Comisiei, a precizat că proiectul de modificare a 
OMJ2478/2010 va fi pus în consultare publică în cadrul procedurii de transparență 
decizională, ocazie cu care organizațiile sindicale pot aduce propuneri de 
completare/modificare.  
 
2. Bugetul pentru anul 2017. Fonduri prevăzute pentru continuarea încadrărilor 
din sursă externă și echilibrarea efectelor pensionărilor 
 
Dl Marius VULPE, director general ANP, a precizat că proiectul de buget al ANP 
pentru anul 2017 este fundamentat pe 13 989 posturi și că în cursul anului următor 
procedurile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante vor continua până la 
atingerea acestui număr de posturi ocupate. 
3. Aplicarea OUG 20/2016 și a OUG 43/2016 (adresa SNLP-FSANP din 
30.06.2016 și adresa SNLP 645/08.11.2016); Adresă SNLP 657/07.12.2016 
(salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare la nivelul 
maxim al salariului de bază) 
 
Dl. Ștefan TEOROC, președinte SNLP, a întrebat membrii Comisiei de ce nu se poate 
face o corespondență între salariul de bază și salariul funcției de bază în 
conformitate cu argumentele arătate în adresa cu nr 655/SNLP/06.12.2016. 
Dl. Cătălin NIȚĂ, director DCEAN ANP, a precizat că în sistemul de apărare, 
articolul care vizează salarizarea personalului din sistemul administrației 
penitenciare la nivelul maxim al salariului de bază se aplică numai civililor. Acesta 
nu se aplică funcționarilor publici cu statut special din MAI.  
Dl. Florin MOȚIU, președintele Comisiei, a precizat că până în prezent nu există un 
punct de vedere favorabil din parte Ministerului Muncii pe această temă.  
SNLP arată că art. 93 la care se face referire în petiția susmenționată a stat și stă 
în continuare la baza aplicării unor prevederi legale cu impact în plan salarial cum 
ar fi Legea 71/2015 (spor studii superioare pentru agenți) și HG 1017/2015 (salariul 
de baza minim brut). Niciuna dintre aceste norme nu îndeplinește criteriile 
pretinse acum de MJ/ANP pentru a se aplica art. 3^1 din OUG 57/2015 coroborat cu 
art. 93 al 2 din Legea 284/2010 anexa VII, respectiv de a „stabili drepturi bănești 
pentru polițiști sau fpss din sistemul administrației penitenciare”. 
Dl Stefan TEOROC apreciază că același tip de norme se interpretează cu masuri 
diferite strict pe criterii de impact bugetar și nu urmărindu-se spiritul legii. 
SNLP a solicitat ca ANP sau MJ să se adreseze Ministerului Muncii pentru a solicita o 
nouă interpretare.  
MJ va elabora adresa de solicitare către Ministerul Muncii ținând cont de ultimele 
argumente aduse de SNLP în dezbatere, prezentate în adresa cu nr. 
657/07.12.2016 
 
4. Acord colectiv și Acord transparență - negociere/prelungire/semnare 
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S-a dezbătut la începutul ședinței. 
 
5. Situația muncii suplimentare și modalități de diminuare a numărului de ore 
prestate peste durata normală a timpului de lucru 
 
Dl. Ștefan TEOROC, președinte SNLP a reclamat faptul că nu se cunoaște câtă 
muncă suplimentară s-a compensat până în prezent și câte ore suplimentare mai 
sunt de compensat. A făcut cunoscut faptul că aplicația de pontaj utilizată 
începând cu anul 2016 la nivelul sistemului penitenciar indică doar orele de muncă 
prestate începând cu 01.01.2016 ignorând pachetul de minim 500.000 de ore 
suplimentare necompensate la data de 31.12.2015. În plus, aplicația elimină orele 
suplimentare compensate deși acestea trebuie evidențiate în aplicarea prevederilor 
legale sau negociate, care reglementează plafoanele de 180 de ore (cu acordul 
sindicatelor) și respectiv de 360 de ore (maximal). 
Dl. Marius VULPE, director general ANP a comunicat faptul că ANP va actualiza 
situația orelor suplimentare și o vor comunica organizațiilor sindicale. De 
asemenea, a invitat reprezentanții organizațiilor sindicale să participe la o întâlnire 
pe care ANP o va organiza săptămâna viitoare (12-16 decembrie) urmând ca după 
această întâlnire să se identifice modalitățile de diminuare a orelor suplimentare.    
 
6. Negocierea depășirii plafonului de 180 de ore suplimentare anual (pentru 
care este necesar acordul sindicatelor) 
 
SNLP a precizat că sindicatele au anunțat ANP ulterior protestelor din luna 
octombrie că iau în considerare retragerea dezacordului de a se presta peste 180 
de ore suplimentare anual, în anumite condiții care au fost consemnate într-o 
minută cu 9 puncte semnată atât de ANP cât și de sindicate, prin care ANP își 
asumă anumite demersuri din care a realizat unul singur și anume cel referitor la 
prevederile bugetare pentru ocuparea a 14.000 de posturi în 2017. Prin urmare se 
solicită îndeplinirea angajamentelor pentru a se evita noi blocaje în planul muncii 
suplimentare. În acest sens se pun întrebări ANP privitor la dinamica de personal în 
contextul pensionărilor/concursurilor și se observă că numărul actual de posturi 
ocupate este mai mic decât la începutul anului 2016. 
renunță la demersurile de a solicita unităților penitenciare, în continuare, acordul 
organizațiilor sindicale pentru desfășurarea orelor suplimentare de către personalul 
din sistemul administrației penitenciare, cu condiția ca ANP să facă eforturi de 
soluționare a acestei probleme.  
FSANP a confirmat faptul că la acest moment se întâmplă ca tocmai aplicația de 
pontaj să prezinte denaturat numărul de ore suplimentare efectuate și astfel 
raportarea exactă a orelor să nu fie corectă, dat fiind că aceasta scade orele 
efectuate și acordate și nu evidențiază ce s-a întâmplat cu orele reportate de anul 
trecut. 
Dl. Valentin POPESCU, șef serviciu DMRU ANP, a precizat că din cele 2352 posturi 
scoase la concurs, 1155 sunt deja ocupate. De asemenea, a făcut și precizarea că 
în anul 2016 au fost efectuate aproximativ 900 de mii de ore suplimentare. 
În acest context, dna. Doina ARMEAN, director DRU MJ, a făcut cunoscute 
dificultățile întâmpinate în procesul de recrutare și selectare a candidaților, mai 
ales în cazul concursurilor cu un număr foarte mare de posturi scoase la concurs, o 
problemă în ocuparea posturilor vacante fiind și calitatea scăzută a candidaților 
care își depun candidaturile.  
Prin informarea făcută de dl. Valentin POPESCU s-a considerat dezbătut și punctul 
9. 
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7. Discutarea necesității solicitării acordului salariaților pentru prestarea muncii 
suplimentare și a situațiilor în care salariații au refuzat acest tip de muncă, 
efecte, soluții 
 
SNLP a solicitat membrilor comisiei un răspuns la întrebarea ce efecte are 
nerespectarea dezacordului organizațiilor sindicale pentru efectuarea de ore 
suplimentare de către personalul din sistemul penitenciar.  
FSANP a dat exemplu deciziei directorului general al ANP transmisă către unități 
imediat după exprimarea dezacordului, situație în care unitățile penitenciare au 
găsit soluții de moment pentru diminuarea orelor suplimentare, apreciind că după 
ce presiunea de a găsi soluții a scăzut, numărul orelor suplimentare a reînceput să 
crească.  
SNLP a solicitat să se notifice în minută faptul că această temă a fost luată în 
discuție.  
În acest context al soluționării problemelor cu care se confruntă sistemul 
penitenciar, dl. Florin MOȚIU, președintele Comisiei, a menționat că în viitor, o 
soluție posibilă ar putea fi dedicarea unui secretar de stat exclusiv coordonării 
sistemului penitenciar.    
 
8. Modificarea prin HG a numărului de posturi prevăzute pentru sistemul 
penitenciar prin reintroducerea celor 500 de posturi desființate prin efectul 
OUG 77/2012 (neconstituțională) 
 
SNLP a subliniat necesitatea celor 500 de posturi pentru a pune în practică 
reorganizarea unităților penitenciare în conformitatea cu modelul de standardizare 
rezultat în urma unui proiect derulat de SNLP printr-un grant norvegian în perioada 
2013-2015, și aprobat de Directorul General al ANP printr-o decizie.  
ANP a informat că a trimis MJ proiectul de modificare al HG.  
 
9. Concursuri - evoluție, efective, perspective 2017. Asigurarea unui minim de 
14.000 de posturi ocupate la finalul anului 2017 
 
S-a dezbătut la punctul 6.  
 
10. Rezultatele standardizării sistemului penitenciar și reorganizarea unităților 
în consecință. Informarea MJ cu privire la necesarul real de personal pentru 
funcționarea sistemului penitenciar în condiții de legalitate (20.000 de posturi 
prevăzute) 
 
SNLP a informat membrii Comisiei asupra modului în care a fost realizată 
standardizarea sistemului penitenciar în cadrul proiectului derulat din fonduri 
norvegiene și a întrebat MJ dacă nu este interesat de rezultatul acestui proces 
finalizat de ceva timp. 
Dna Crina MORTEANU a mărturisit că nu știe despre ce este vorba și a cerut detalii.  
S-a stabilit ca ANP va informa MJ cu privire la rezultatul procesului de 
standardizare care indică un necesar real de posturi de aproximativ 20.000 în 
comparație cu cele 15046 prevăzute în prezent din care mai sunt ocupate 
aproximativ 12200 la acest moment.  
FSANP a precizat că ulterior standardizării, ANP s-a angajat că trimite toate statele 
spre aprobare MJ , lucru care nu s-a întâmplat, având și la acest moment unități în 
care personalul este plătit diferit decât în alte unități deși ocupă aceeași funcție, 
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îndeplinesc aceleași atribuții, iar promisiunea a fost că se vor regla aceste 
disfuncționalități prin rescrierea statelor de funcții. 
 
11. Plata indemnizației de concediu cu toate sporurile incluse 
 
Dl. Florin MOȚIU, președintele Comisiei a precizat că adresa de revenire înaintată 
de organizațiile sindicale SNLP către MJ, cu privire la plata indemnizației de 
concediu cu toate sporurile incluse este în lucru la direcțiile de specialitate și 
urmează să se comunice răspunsul MJ. De asemenea, a reiterat poziția din ședința 
Comisiei mixte din data de 15.06.2016, respectiv ca ANP să adopte decizia pe care 
o consideră potrivită. S-a spus ca MJ plătește pentru fpss și celelalte categorii de 
personal toate sporurile la concediu. 
SNLP întreabă MJ dacă în plata indemnizației la nivel de MJ include și alte sporuri 
cum ar fi pentru condiții periculoase.  
Dna Ileana PETRE confirmă că se includ însă precizează că este rezultatul unor 
acțiuni în instanță și că în mod normal sporul pentru condiții de muncă se plătește 
pentru timpul efectiv lucrat în acele condiții. Se adaugă faptul că modul de plată la 
nivel MJ a fost verificat de Curtea de Conturi a României și că rezultatul verificării 
este pozitiv. 
SNLP arată că plata sporurilor și plata indemnizației de concediu sunt instituții 
distincte în legislație, iar modul în care este reglementată în Codul Muncii 
indemnizația de concediu include în componenta acesteia din start cel puțin 
sporurile permanente cum ar fi cel „de pericol” de 305 acordat în sistemul nostru, 
spor care în mod normal se acordă pentru activități cu deținuții, activități care nu 
se realizează în concediu, dar totuși sporul se plătește. 
Dl Stefan TEOROC întreabă MJ de ce oferă contraargumente atât de ferme la modul 
de plată propus de SNLP cât timp chiar MJ aplică exact în forma cerută de SNLP. Se 
precizează că aceasta solicitare nu ar fi existat daca MJ nu ar fi răspuns în scris 
SNLP că la nivel MJ în calculul indemnizației de concediu se includ și alte sporuri 
decât cele permanente. 
 
12. Calculul corect al contribuției pentru pensie conform Legii nr 223/2105 art. 
31, al. 2, fără afectarea venitului net 
SNLP a reclamat faptul că nu este clară aplicarea art. 31, alin. (2) din Legea 
223/2015 privind pensiile militare de stat, respectiv nediminuarea venitului net al 
salariatului în cazul aplicării contribuției individuale la bugetul de stat, la salariul 
lunar brut.  
ANP și MJ au argumentat, în cadrul dezbaterilor, că în prezent nu este afectat 
venitul net al salariaților din sistemul penitenciar.  
SNLP explică faptul că în anul 2011 prin modificările intervenite în legislație ca 
urmare a legii unitare privind pensiile, contribuțiile au crescut fără însă a afecta 
venitul net. La acel moment, ca și în prezent, contribuția salariatului este de 5%, 
restul contribuției fiind suportată de bugetul de stat. Atât legea pensiilor de la acel 
moment cât și legislația salarială tranzitorie pentru anul 2011, au inclus precizări 
clare privind modul în care se va realiza aceasta creștere de contribuție fără a se 
pune noi presiuni pe veniturile nete. În Legea 223/2015 articolul 31 al. 2 stabilește 
în mod clar că veniturile nete nu vor fi afectate de plata contribuției fără să fie 
prevăzute alte creșteri ale acesteia. Prin urmare rostul prevederii nu poate fi decât 
acela că și contribuția de 5% trebuie eliminată. SNLP întreabă MJ/ANP dacă există 
în legea aflată în vigoare vreun articol contrar art. 31 al 2 care să stabilească un 
anumit procent de contribuție individuală. 
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ANP urmează să se adreseze inițiatorului pentru a solicita clarificări asupra 
modalității de aplicare a art. 31, alin. (2). 
 
13. Proiectul HG modificare norme echipament 
 
Dna Ileana PETRE a informat membrii Comisiei că MFP a avizat cu observații, 
proiectul având influențe financiare de natura cheltuielilor de personal, adoptare 
acestuia putând duce la încălcarea Legii 69/2010 care prevede la art. 17, alin. (1) 
că nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de 
expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din 
Constituția României, republicată, care conduc la creșterea cheltuielilor de 
personal sau a pensiilor în sectorul bugetar. 
MJ a informat că proiectul va fi promovat după alegerile parlamentare.  
 
14. Proiectul legii-cadru privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2017 
 
Dl. Florin MOȚIU a informat membrii Comisiei că lunea viitoare (12 decembrie) este 
programată întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social în care se 
va dezbate proiectul legii de salarizare unitară pentru personalul plătit din fonduri 
bugetare.    
 
15. Proiectul OMJ privind modificarea metodologiei de acordare a sporului TBC-
HIV/SIDA și sporului pentru psihiatrie 
 
FSANP a menționat faptul că există 5% din personal care nu este acoperit de 
proiectul de OMJ privind modificarea metodologiei de acordare a sporului TBC-
HIV/SIDA și sporului pentru psihiatrie, subliniind că sporul de psihiatrie afectează 
acordarea sporului de TBC- HIV/SIDA din perspectiva impactului financiar ridicat al 
celui din urmă.  
Dna Crina MORTEANU, consilier al ministrului justiției, a informat membrii Comisiei 
că în urma informațiilor primite de la ANP, impactul financiar rezultat din aplicarea 
proiectului OMJ pentru modificarea metodologiei de acordare a sporului TBC-
HIV/SIDA și sporului pentru psihiatrie este foarte mare, subliniind că este necesar 
ca ANP să transmită MJ o adresă mai elaborată care să includă categoriile de 
personal afectate, urmând ca MJ să ia o decizie după analizarea informațiilor 
privind sporul de psihiatrie. 
Dl Stefan TEOROC arată că în anul 2012 MJ a modificat fără consultare vechiul 
ordin pentru condiții deosebit de periculoase și a diminuat radical drepturile 
utilizând o prevedere aplicabilă în sectorul ”sănătate”. SNLP apreciază că demersul 
de includere a sporului de psihiatrie în prezent este un demers echivalent celui din 
2012 întrucât nu solicită nimic altceva decât tratament egal așa cum prevede clar 
legea-cadru de salarizare, iar corecturile în planul TBC-HIV/SIDA sunt imperios 
necesare pentru a se plăti corect și unitar un drept prevăzut pentru risc și nu 
pentru deces, cum este în prezent prevăzut sporul de HIV/SIDA care ar trebui 
acordat pe perioada în care salariatul are contact direct cu bolnavul și cu produsul 
biologic. 
 
16. Proiect de modificare a Legii 293/2004 - cercetare disciplinară etc. 
SNLP afirmă că este cel puțin discutabilă legalitatea emiterii unor acte 
administrative prin care se stabilește procedura disciplinara atât timp cât prin 
decizie CCR se stabilește neconstituționalitatea trimiterilor din lege către un ordin 
de ministru, ordin care a fost astfel abrogat. O decizie de DG ANP sau de director 
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de unitate nu poate fi dată cu ignorarea decizie CCR, cu atât mai mult cu cât 
statutul special nu mai trimite către niciun act subsecvent care ar trebui emis în 
stabilirea procedurii. 
Dl. Ștefan TEOROC, președinte SNLP a precizat că legea este succintă și că este 
necesară o completare la nivel de detaliu subliniind că singura soluție legală ar fi 
modificarea Legii 293/2004 în conformitate cu decizia CCR. 
Dl. Florin ȘCHIOPU, președinte FSANP și-a exprimat dezacordul față de emiterea 
unei decizii administrative prin care să se stabilească procedura de cercetare 
disciplinară motivat de faptul că la acest moment, pe fondul Deciziei Curții 
Constituționale, procedura de funcționare a Comisiei de disciplină stabilită la 
art.74, alin.2 a fost declarata neconstituțională. 
Dl. Cătălin NIȚĂ, director DCEAN ANP, a precizat că se pot aplica coroborat Legea 
293/2004 și prevederile din Codul Muncii referitoare la cercetarea disciplinară.  
Dna Ileana PETRE, DEAN MJ, a confirmat acest lucru, respectiv faptul că acolo unde 
nu există prevederi în legea specială, se aplică prevederile din Codul Muncii, în 
această speță. De asemenea, a afirmat și faptul că o procedură disciplinară nu 
poate fi aplicată dacă este emisă de Directorul General, în condițiile în care Curtea 
Constituțională a declarat neconstituțional un OMJ și că, în acest sens, ar trebui 
modificată legea 293/2004, lege în care s-au făcut modificările necesare. 
Dl. Florin MOȚIU, președintele Comisie, a exprimat poziția conform căreia este 
necesară o intervenție legislativă în vederea soluționării acestei lipse de 
reglementare, subliniind faptul că emiterea sau nu a unei decizii administrative 
ANP este o decizie internă a ANP.     
  
17. Proiectul de compensare a condițiilor de detenție prin acordare de câștig - 
dezbatere, oportunitate, efecte asupra personalului 
 
Organizațiile sindicale au reclamat faptul că nu au fost invitate la dezbaterea 
organizată de MJ privind acest proiect de act normativ, precum și faptul că a fost 
lansat un proiect de act normativ fără a exista o analiză/evaluare preliminară 
asupra impactului acestuia.  

Dna Crina MORTEANU, consilier al ministrului, a precizat faptul că la dezbatere a 
fost invitat reprezentantul sindicatului OMNIA din ANP. 

Dl. Florin MOȚIU, președintele Comisiei, a subliniat că proiectul se află la 
Parlament, în etapa de dezbatere publică, iar organizațiile sindicale pot aduce 
propuneri de modificare/ completare.   

 


