
 
 

Page 1 of 2 
 

Ex. 1 din 1 
Nr. 9 din 17.01.2017 

 
 
 

 
 

Domnului comisar sef de penitenciare Marian-Pompilu DIMA 
Director al penitenciarului Iasi 

 
 
 
 
Stimate domnule director, 
 
 
 

 Avand in vedere un incident intamplat in unitatea dumneavoastra cu privire la 
accesul reprezentantilor alesi in structura de conducere a sindicatului IURIS din 
Penitenciarul Iasi, pe fondul necunoasterii in profunzime a legislatiei in ce priveste 
desfasurarea activitatilor sindicale, incident rezolvat favorabil in cele din urma prin 
interventia dumneavoastra, va solicitam sa dispuneti instruirea persoanelor competente 
de a asigura accesul dupa orele de program. Va comunicam, ca potrivit legislatiei in 
vigoare, este interzisa obstructionarea in orice fel a activitatilor sindicale precum si 
ingradirea libertatii de a avea acces permanent la locurile de munca unde isi desfasoara 
activitatea membrii de sindicat, celor alesi in organul de conducere al sindicatului. 

Astfel, potrivit art.7 din legea 62/2011,  
(1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi 

alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula 
programe proprii de acţiune, cu respectarea legii. 

(2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a 
angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice 
exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). 

si a art.69, lit.m din legea 293/2004, ,, m) interzicerea sau împiedicarea 
exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare,, , orice actiune in acest sens 
constituie abatere disciplinara. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, va rog sa dispuneti masurile necesare in 
vederea accesului permanent in penitenciar a membrilor alesi in Biroul Executiv al 
Sindicatul IURIS Iasi, cu respectarea regulilor de acces. 
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Va comunicam de asemenea ca desemnam ca observator din partea Federatiei 
Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor la concursurile desfasurate in 
anul 2017 in cadrul Penitenciarului Iasi, pe domnul Scarli Dorin.  

 
In situatia in care acesta nu poate fi prezent, este imputernicit sa desemneze o alta 

persoana care sa-l inlocuiasca. 
În speranţa că veți da curs solicitării noastre, vă asigurăm de toată disponibilitatea 

în vederea promovării unui climat de dialog şi respect reciproc. 
 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Florin Şchiopu 
 Preşedinte 

       Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 


