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Ex. 1 din 1 
Nr. 27 din 28.02.2017 

 
           
 
 
 
 
 
             Domnului Tudorel TOADER 

Ministrul Justiţiei 
 

 
 
 
Stimate domnule ministru, 

 
 
 
 
Avand in vedere perioada destul de lunga in care nu am reusit sa lamurim aspecte 

ce tin de nevoile sistemului penitenciar in ansamblul sau si ale personalului de 
penitenciar in mod special, va solicitam sa avem o intalnire, la care sa participe 
reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative in sistemul penitenciar, intalnire care 
sa ne ofere prilejul discutiilor pe aceste aspecte. Desi intelegem multitudinea de activitati 
ce le aveti deja programate, consideram util ca aceasta intalnire sa aiba loc in perioada 
urmatoare, considerentele de oportunitate tinand de multitudinea evenimentelor ce se vor 
desfasura in saptamanile ce urmeaza cu impact si asupra sistemului penitenciar. Ori, in 
aceste conditii, consideram ca trebuie sa aveti cunostinta de problemele noastre 
promovate dintr-o alta perspectiva. 

 
In acelasi timp, revenim la solicitarea adresata de catre organizatia noastra fostului 

ministru al justitiei, domnul Florin Iordache, de a retrage din dezbatere publica 
proiectul legii 293/2004, in vederea discutarii acestuia in intregul lui, in cadrul unei 
comisii din care sa faca parte reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor si Organizatiile sindicale reprezentative in sistemul 
penitenciar. Astfel de dezbateri au avut loc in mod frecvent in trecut, perioada mandatului 
doamnei Pruna fiind o exceptie, reusind in acest fel sa promovam proiecte de acte 
normative care aveau sustinerea tuturor partilor implicate.  
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Consideram ca tipul de comunicare ce vi-l propunem a fi promovat este singurul in 

masura a asigura transparenta mereu invocata si singura cale in care dialogul va reusi sa 
aiba un suport al demersurilor noastre comune.  

 
Nu credem intr-un demers ce nu face decat sa promoveze partial, ce ne-am dorit a 

fi statutul personalului din sistemul penitenciar,  demers care nu ar face decat sa creeze 
mult mai multe nemultumiri.  

 
Credem in schimb in discutarea transparenta a tuturor problemelor sistemului 

penitenciar, in primul rand in interiorul sistemului, institutional, dupa care sa promovam in 
dezbatere publica rezultatul muncii noastre. Asta credem ca inseamna dialog, consultare, 
altfel nu vom crede in buna credinta a celor cu care dialogam, fiind nevoiti sa avem reactii 
care nu folosesc nimanui. 
 

În speranța că veți da curs solicitarii 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 

 


