Propuneri FSANP
proiect statut politist de penitenciare
27 noiembrie 2018
Text initiator
1.

Modificare Senat

Art. 13 - (1) Încadrarea reprezintă
numirea ca poliţist de penitenciare
şi se poate face prin următoarele
modalităţi:
a) repartizarea cu prioritate pe locurile
anume rezervate în acest scop a
absolvenţilor
instituţiilor
de
învăţământ
care
pregătesc
personal
pentru
poliţia
penitenciară - ofiţeri şi agenţi;
b) concurs, din sursă externă;
c) transferul cadrelor militare şi
poliţiştilor din cadrul altor instituţii
publice de apărare, ordine publică Alin. 2 se modifică și va avea următorul
şi securitate naţională ale statului. cuprins:
(2) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior
pentru
pregătirea (2) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ
poliţiştilor de penitenciare - curs de
superior pentru pregătirea poliţiştilor de
zi, cu diplomă de licenţă sunt
penitenciare, cu diplomă de licenţă
încadraţi
ca
poliţişti
de
sunt
încadraţi
ca
poliţişti
de
penitenciare
definitivi,
fără
penitenciare definitivi, fără concurs, în
concurs, în funcţii publice de
funcţii publice de execuţie şi li se
execuţie şi li se acordă gradul de
acordă gradul de subinspector de
subinspector
de
poliţie
poliţie penitenciară.
penitenciară.
Alin. 3 se modifică și va avea următorul
cuprins:

Amendament

Corelarea legislației cu celelalte
structuri din sistemul de aparare,
ordine publică și securitate
națională. Introducerea posibilitatii
pentru a se organiza studii de FR si
IDD pentru arma penitenciare.

2.

(3) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior
pentru
pregătirea
poliţiştilor de penitenciare - curs de
zi, cu durata studiilor mai mare de
4 ani, care au primit pe perioada
studiilor un grad profesional sau
militar de ofiţer, sunt încadraţi la
absolvire poliţişti de penitenciare
definitivi, fără concurs, în funcţii
publice de execuţie, li se acordă
gradul de subinspector de poliţie
penitenciară şi li se ia în calcul, la
stabilirea stagiului minim în grad,
perioada scursă de la ultima
avansare.
Art. 95 - (1) Trecerea agenţilor în
categoria
ofiţerilor
de
poliţie
penitenciară se realizează prin
concurs organizat anual, în limita
posturilor prevăzute în statele de
organizare
ale
unităţilor
de
penitenciare, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute în prezenta lege.
(2) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru participarea la concursul
pentru trecerea în categoria ofiţerilor
de poliţie penitenciară, funcţii de
execuţie sunt:
1. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt"
la testarea psihologică organizată în
acest scop;
2. să aibă vechime efectivă în poliţia
penitenciară de minimum 2 ani;
3. să nu fie sub efectul unei sancţiuni
disciplinare şi să nu fie puşi la
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi

(3) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior pentru pregătirea poliţiştilor de
penitenciare, cu durata studiilor mai
mare de 4 ani, care au primit pe
perioada studiilor un grad profesional
sau militar de ofiţer, sunt încadraţi la
absolvire poliţişti de penitenciare
definitivi, fără concurs, în funcţii publice
de execuţie, li se acordă gradul de
subinspector de poliţie penitenciară şi li
se ia în calcul, la stabilirea stagiului
minim în grad, perioada scursă de la
ultima avansare.

Corelarea legislației cu celelalte
structuri din sistemul de aparare,
ordine publică și securitate
națională. Introducerea posibilitatii
pentru a se organiza studii de FR si
IDD pentru arma penitenciare.

Alin 2 și 3 se modifică după cum
urmează:
(2) Condiţiile obligatorii cumulative pentru
participarea la concursul pentru trecerea
în
categoria
ofiţerilor
de
poliţie
penitenciară, funcţii de execuţie sunt:
6. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la
testarea psihologică organizată în acest
scop;
7. să aibă vechime efectivă în poliţia
penitenciară de minimum 2 ani;
8. să nu fie sub efectul unei sancţiuni
disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie,

Propunem raportarea la calificativul
de „Bun” in toate situatiile in care
calificativul este o conditie de
dezvoltare profesionala, cu
excepția avansării la excepțional.

neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
4. să fi obţinut calificativul de cel puţin
"foarte bun" la ultima evaluare anuală
a
performanţelor
activităţii
profesionale;
5. îndeplinesc
condiţiile
specifice
postului.
(3) Agenţilor prevăzuţi la alin. (1) li se
acordă
gradul
profesional
de
inspector de poliţie penitenciară.
3.

Art. 96 - (1) Funcţiile de conducere
vacante din poliţia penitenciară se pot
ocupa prin concurs, dintre ofiţerii şi
agenţii de poliţie penitenciară în
activitate. Agenţii de poliţie penitenciară
pot ocupa prin concurs funcţii de
conducere vacante până la nivelul de şef
serviciu sau echivalent.
(2) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru
participarea
la
examenul/concursul
organizat
în
vederea ocupării funcţiilor vacante de
director general, director general
adjunct, director de direcţie în cadrul
Administraţiei
Naţionale
a
Penitenciarelor şi de director de unitate,
sunt următoarele:
a.
să aibă studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, emisă de instituţii acreditate
potrivit legii, în domeniul specific funcţiei
sau în domeniul managementului;
b.
să
îndeplinească
condiţiile
specifice postului;

cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în
funcţii din cauze neimputabile;
9. să fi obţinut calificativul de cel puţin "bun"
la ultima evaluare anuală a performanţelor
activităţii profesionale;
10.
îndeplinesc
condiţiile
specifice
postului.
(3) Agenţilor prevăzuţi la alin. (1) li se
acordă gradul profesional în funcție de
vechimea în serviciu la data avansării
conform criteriilor stabilite prin ordin al
ministrului Justiției.
Varianta Senat
Art. 96 - (1) Functiile de conducere
vacante din politia penitenciara se pot
ocupa prin concurs, doar dintre ofiterii
de politie penitenciara in activitate si
care au avut prima incadrare in functia
de ofi\er.
Propunere amendament
Alineatul (1) al articolului 96 se modifică
și va avea următorul cuprins:
Funcţiile de conducere vacante din poliţia
penitenciară se pot ocupa prin concurs,
dintre ofiţerii şi agenţii de poliţie
penitenciară în activitate.

În prezent regula este aceea a
raportării la vechimea în serviciu,
ignorarea acestui aspect ar fi
demotivantă.
Nu există justificare pentru
limitarea accesului agenților de
penitenciare care îndeplinesc
condițiile de experiență și studii. În
prezent aceștia pot candida. S-ar
introduce o discriminare in raport
cu civilii care pot candida pe aceste
functii daca nu se ocupa din sursa
interna.
In plus extinderea unei astfel de
restrictii si la ofiterii cu functii de
executie si conducere care provin
din agenti adangeste aceasta
discriminare intre corpuri
profesionale.
Sistemul existent inainte de acest
proiect de act normativ a permis
accesul agentilor la functii de
conducere daca indeplineau
conditiile de ocupare (acesleasi si
pentru ofiteri – studii, experienta,
calificari).
Varianta adoptata de Senat este in
contradictie cu articole din proiectul

c.
să aibă minim 10 ani vechime
efectivă în poliţia penitenciară - pentru
functiile de director general, director
general adjunct si director de unitate,
respectiv să aibă minim 10 ani vechime
efectivă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei - pentru
directorii de direcţie;
d.
să nu fie sub efectul unei
sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi
neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
e. să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul
de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea
anuală a performanţelor activităţii
profesionale;
f. să aibă minim 4 ani vechime efectivă
în funcţii de conducere din poliţia
penitenciară;
g. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt"
la testarea psihologică organizată în
acest scop.
(3) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru
participarea
la
examenul/concursul
organizat
în
vederea ocupării funcţiilor de director
adjunct din poliţia penitenciară sunt
următoarele:
a.
să aibă studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, emisă de instituţii acreditate
potrivit legii, în domeniul specific funcţiei
sau în domeniul managementului;
b.
să
îndeplinească
condiţiile
specifice postului;

initiatorului care prevad
posibilitatea agentilor de a putea
candida pana la functia de sef
serviciu.

Propunem modificarea alin. 2 lit c astfel
c) să aibă minim 10 ani vechime efectivă în
poliţia penitenciară

Referirile la vechimea în
specialitatea studiilor elimină
agenții care nu au vechime în
specialitatea studiilor absolvite deși
au vechime în specialitate și
studiile necesare.

Propunem modificarea alin. 2 lit e astfe
astfel
e. să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de
cel puţin "Bun" la evaluarea anuală a
performanţelor activităţii profesionale;
f. să aibă minim 4 ani vechime efectivă în
funcţii de conducere sau coordonare din
poliţia penitenciară;

n caz contrar ar fi eliminați de la
concurs agenți și ofițeri cu
experiență care ocupă funcții care
presupun activități de management
fără să fie funcții de conducere.

c.
să aibă minim 7 ani vechime
efectivă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei;
d.
să nu fie sub efectul unei
sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi
neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
e.
să fi obţinut în ultimii 3 ani
calificativul de cel puţin "Foarte bun" la
evaluarea anuală a performanţelor
activităţii profesionale;
f.
să aibă minim 3 ani vechime
efectivă în funcţii de conducere din
poliţia penitenciară;
g.
să fie declaraţi "apt medical" şi
"apt" la testarea psihologică organizată
în acest scop.
(4) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru
participarea
la
examenul/concursul
organizat
în
vederea ocupării funcţiilor de şef
serviciu şi şef secţie exterioară în poliţia
penitenciară sunt următoarele:
a.
să aibă studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, emisă de instituţii acreditate
potrivit legii, în domeniul specific funcţiei
sau în domeniul managementului;
b.
să
îndeplinească
condiţiile
specifice postului;
c.
să aibă minim 3 ani vechime
efectivă în domeniul de activitate al
compartimentului pentru care se
organizează examen/concurs;

Propunem modificarea alin. 3 lit c astfel

Idem ante

c) să aibă minim 7 ani vechime efectivă în
poliţia penitenciară

Propunem modificarea alin. 3 lit e și
astfel

Idem ante

e. să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de
Idem ante
cel puţin "Bun" la evaluarea anuală a
performanţelor activităţii profesionale;
f. să aibă minim 3 ani vechime efectivă în
funcţii de conducere sau coordonare din
poliţia penitenciară;

d.
să nu fie sub efectul unei
sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi
neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
e.
să fi obţinut în ultimii 2 ani
calificativul de cel puţin "Foarte bun” la
evaluarea anuală a performanţelor
activităţii profesionale;
f.
să fie declaraţi "apt medical" şi
"apt" la testarea psihologică organizată
în acest scop.
(5) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru participarea la examenul/
concursul organizat în vederea ocupării
altor funcţii de conducere din poliţia
penitenciară, sunt următoarele:
a.
să îndeplinească condiţiile
specifice postului;
b.
să aibă minim 3 ani vechime
efectivă în domeniul de activitate al
compartimentului pentru care se
organizează examen/concurs;
c.
să nu fie sub efectul unei
sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi
neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
d.
să fi obţinut în ultimii 2 ani
calificativul de cel puţin "Foarte bun" la
evaluarea anuală a performanţelor
activităţii profesionale;
e.
să fie declaraţi "apt medical" şi
"apt" la testarea psihologică organizată
în acest scop.

Propunem modificarea alin. 4 lit c astfel
c) să aibă minim 3 ani vechime efectivă în
poliţia penitenciară

Propunem modificarea alin. 4 lit e și
astfel
e. să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de
cel puţin "Bun" la evaluarea anuală a
performanţelor activităţii profesionale;

(6) Funcţiile de conducere până la
nivelul maxim de şef serviciu sau
echivalent, rămase vacante ca urmare a
neocupării, în condiţiile stabilite la alin.
(5), se pot ocupa prin concurs din sursă
externă sau prin transferul cadrelor
militare şi al poliţiştilor din cadrul altor
instituţii de apărare ordine publică şi
securitate naţională ale statului.
(7) La concursul prevăzut la alin. (6) pot
participa persoanele care îndeplinesc
condiţiile stabilite la art. 11 şi alin. (5).
Numirea în funcţii de conducere a
candidaţilor admişi la concurs se face ca
poliţişti de penitenciare definitivi.
(8) Directorul general, directorii generali
adjuncţi şi directorii de unitate din poliţia
penitenciară se numesc pentru un
mandat de 4 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată, în condiţiile
legii, pentru încă un mandat de 4 ani.
(9) În cazul persoanelor prevăzute la
alin. (8), pe durata exercitării mandatului
postul ocupat anterior devine temporar
vacant şi se păstrează. După încheierea
mandatului, ofiţerul revine pe postul
ocupat anterior.
(10) în cazul în care, în timpul
mandatului, ofiţerul dobândeşte un grad
profesional
superior celui prevăzut pentru funcţia
rezervată, la încheierea mandatului, i
se asigură în limita funcţiilor existente
numirea într-o funcţie corespunzătoare
gradului profesional dobândit, care nu
este prevăzută cu mandat, potrivit

Propunem modificarea alin. 5 lit b astfel
c) să aibă minim 2 ani vechime efectivă în
poliţia penitenciară

Propunem modificarea alin. 5 lit e și
astfel
5. să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de
cel puţin "Bun" la evaluarea anuală a
performanţelor activităţii profesionale;

metodologiei stabilite prin ordin al
ministrului justiţiei."
4.

5.

Art. 97 - (1) Funcţiile de execuţie vacante
din poliţia penitenciară se pot ocupa
prin concurs, dintre agenţii şi ofiţerii în
activitate,
din
cadrul
aceleiaşi
categorii.
(2) Condiţiile obligatorii cumulative
pentru participarea la concursul
prevăzut la alin. (1 ), în vederea
ocupării unor funcţii de execuţie sunt:
a.
să aibă vechime efectivă în
poliţia penitenciară de minimum 2 ani;
b.
să nu fie sub efectul unei
sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi
la dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi
neîncadraţi în funcţii din cauze
neimputabile;
c. să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul
de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea
anuală a performanţelor activităţii
profesionale;
a.
îndeplinesc condiţiile specifice
postului;
b.
să fie declaraţi "apt medical" şi
''apt" la testarea psihologică
organizată în acest scop.
(3) Funcţiile de execuţie vacante din
poliţia penitenciară se pot ocupa prin
concursul din sursă externă prevăzut
la art. 13 alin. (1) lit. b).

Propunem reformularea art. 97 astfel:
Art. 97 - (1) Funcţiile de execuţie vacante
din poliţia penitenciară se pot ocupa prin
concurs, dintre agenţii şi ofiţerii în activitate.

Varianta propusa de initiator
ingradeste practic accesul agentilor
la orice funcție de execuție vacantă
făcând imposibilă avansarea în
categorie.

Art. 97 alin 2 lit c va fi reformulate astfel:
d.
să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul
de cel puţin "Bun" la evaluarea anuală a
performanţelor activităţii profesionale;

Varianta Senat

Reglementare care limiteaza
nejustificat dreptul de asociere al
ofiterilor de politie penitenciare,
regimul incompatibilitatilor stabilind

La articolul 105 se introduce un alineat
nou, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

Art. 105- (2) Functiile de conducere din
sistemul administratiei penitenciare sau cele
care presupun exercitarea unor atributii de
verificare si control al activitatii desfasurate
de catre pollititii de penitenciare sunt
incompatibile cu exercitarea altor functii in
cadrul organizatiilor sindicale cu exceptia
calitatii de membru al acestor organizatii.
Propunem eliminarea.

6.

Art. 115 - (1) Durata normală a timpului
de munca este de 8 ore pe zi şi de
40 de ore pe săptămână.
Alin.2 se modifică și va avea următorul
(2) Programul de lucru al personalului
cuprins:
din compartimentele a căror
(2) Programul de lucru al personalului din
activitate impune prezenţa în
compartimentele a căror activitate
serviciu mai mult de 8 ore se
impune prezenţa în serviciu mai mult
stabileşte de către directorii
de 8 ore se stabileşte de către
unităţilor, în raport cu necesităţile
directorii unităţilor, în raport cu
operative, asigurându-se
necesităţile operative, asigurându-se
respectarea timpului de lucru
respectarea timpului de lucru legal cu
legal.
consultarea obligatorie a organizațiilor
(3) În cazul în care pentru anumite
sindicale reprezentative la nivelul
categorii profesionale, durata
sistemului peniteniciar.
normală a timpului de muncă este
stabilită prin dispoziţii legale

ca doar intre functia de
director/ordonator de credite si cea
de lider de sindicat poate fi o
incompatibilitate in considerarea
faptului ca nu toate functiile implica
reprezentare si deci pot crea
situatii de incompatibilitate.
Prevederea legala existenta nu a
avut consecinte negative si nu s-au
constatat situatii de
incompativilitate intre activitatea de
sindicala si cea de conducere si
coordonare.
In practica majoritatea covarsitoare
a ofiterilor au atributii de
conducere, verificare sau control,
ceea ce ar insemna eliminarea
unor lideri sindicali deja alesi si
validati in functie de catre o
instanta de judecata.
Se limitează astfel posibilitatea
unor abuzuri.

specifice, se vor aplica aceste
dispoziţii legale.
(4) În funcţie de specificul muncii
prestate, se poate opta şi pentru
un alt fel de repartizare a timpului
de muncă, cu respectarea
timpului de lucru legal.
(5) Modul de compensare şi plată a
orelor prestate de poliţiştii de
penitenciare peste durata normală
a timpului de muncă, precum şi a
orelor lucrate în zilele de repaus
săptămânal, de sărbători legale
sau în celelalte zile în care, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, nu se lucrează, se
stabileşte potrivit dispoziţiilor
legale privind salarizare
personalului bugetar.
7.

8.

Art. 178 - (1) În exercitarea atribuţiilor
sale,
comisia
de
disciplină
întocmeşte procese- verbale, pe
baza
concluziilor
majorităţii
membrilor săi.
(2) Refuzul unui membru al comisiei de Alin.2 se elimină
disciplină de a-şi exprima opinia
sau abţinerea de la vot pe
parcursul cercetării constituie
abatere
disciplinară
şi
se
sancţionează conform legii.
Art. 203 - (1) Personalul în funcţie la
data întării în vigare a prezentei
legi se consideră că îndeplineşte

În orice structură deliberativă există
instituția abținerii

condiţiile legale pentru funcţia pe
care este încadrat.
(2) Persoanele care, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, sunt
numite în funcţii de director
general, director general adjunct,
precum şi director de unitate din
sistemul
administraţiei
penitenciare
pe
durată
nedeterminată
se
consideră
învestite în funcţie pe un mandat
de 4 ani începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi şi le sunt
aplicabile prevederile art. 96 alin.
(8) din lege.
Propunem adăugarea alin. 3 si 4 astfel:
3. Personalul civil din penitenciare care
lucrează în condiții similare de expunere la
factori de risc profesional sau la conditiile
specifice de lucru este incadrat in aceeasi
grupa de munca ca politistii de penitenciare.
4. Perioada 1 aprilie 2001 si pana la intrarea
in vigoare a prezentei legi constituie
perioada asimilata in grupa de munca
corespunzatoare conditiilor de munca
similare pentru militarii si funcționarii publici
cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare.

Începând cu 2001 personalul civil
deși lucrează în aceleași condiții de
risc a pierdut dreptul la grupa de
muncă.

