PROCES-VERBAL
nr. 255.252 din data de 18.12.2009
încheiat cu ocazia şedinţei cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale


Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Sala de protocol – et. 7



Data şedinţei: 18.12.2009



Ora: 11.00

 Participanţii:
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
 Subcomisar de penitenciare HORIA CHIŞ - Director general adjunct;
 Comisar şef de penitenciare TIBERIU UNGUREANU – Director general adjunct;
 Subcomisar de penitenciare IOANA ŞERBAN – Director direcţia economicoadministrativă.
 Comisar de penitenciare GHEORGHE IFTINCA - Director Direcţia Management
Resurse Umane;
 Comisar şef de penitenciare MANUELA PIELEANU – Direcţia Contencios şi Elaborare
Acte Normative;
Din partea organizaţiilor sindicale:
 ŞTEFAN TEOROC - Preşedinte FSAP PUBLISIND/SNLP
 MIHAELA NEACŞU – Vicepreşedinte FSAP PUBLISIND/SNLP
 SORIN DUMITRAŞCU - Preşedinte FSANP
 IONUŢ MOGILDEA – Prim-vicepreşedinte FSANP
 Problema abordată: Semnarea actului adiţional nr. 2 la acordul Colectiv privind
raporturile de serviciu.
Domnul director general adjunct scms. Horia CHIŞ expune situaţia în integralitate,
reluând cronologic ordinea etapelor negocierii colective precum şi a declanşării conflictului
de interese aflat in prezent la stadiul notificării grevei de avertisment de către organizaţiile
sindicale prin adresele nr. 255220/18.12.2009 (depusă de FSAP PUBLISIND) si nr.
255147/18.12.2009 (depusă de FSANP).
În fapt, declanşarea conflictului de interese la nivelul grupului de unităţi ANP a fost
înregistrată la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale cu nr. 3636 din 14.08.2009 prin
adresa comună FSAP PUBLISIND/FSANP, ulterior stabilirii divergenţei în negocierea
modificărilor prin Act adiţional a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul ANP, referitor la constituirea fondului de
15% din bugetul ANP pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
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În conformitate cu procesul-verbal nr. 538 din 07.09.2009 redactat de către
reprezentanţii MMFPS, s-a constatat eşuarea concilierii conflictului de interese, etapa
actuală fiind cea menţionată mai sus (depunerea la sediul angajatorului a adreselor pentru
notificarea declanşării grevei de avertisment).
Ulterior depunerii notificărilor a fost organizată prezenta şedinţa în care a fost reluat
obiectul conflictului de interese, părţile convenind asupra formei Actului adiţional de
modificare a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul ANP, constatându-se, în conformitate cu prevederile Legii nr.
168/1999, art. 57, alin (2) soluţionarea conflictului de interese şi implicit încetarea
grevei.
Privitor la redactarea efectivă a Actului adiţional a fost dezbătut aspectul calităţii de
semnatari ai documentului, organizaţiile sindicale prezente la întâlnire exprimându-şi punctul
de vedere conform căruia actul trebuie semnat strict de organizaţiile sindicale care au
solicitat modificările declanşând ulterior conflictul de interese pe baza divergenţelor
intervenite în cursul negocierii, în conformitate şi cu dispoziţiile Legii nr. 130/1996, art. 19.
Opinia comună a FSAP PUBLISIND şi FSANP este că la şedinţele de negociere pot
fi invitate şi alte organizaţii sindicale constituite în sistemul penitenciar, însă semnarea
actelor care punctează finalul unor negocieri colective urmează procedura stabilită clar prin
cadrul legislativ.
În concluzie se elaborează şi semnează de către participanţi Actul adiţional de
modificare a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul ANP (Anexa 1), urmând ca, în cursul zilei de 18.12.2009 să fie
semnat şi de Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau persoana mandată.


Am luat cunoştinţă:

Subcomisar de penitenciare HORIA CHIŞ - Director general adjunct
Comisar şef de penitenciare TIBERIU UNGUREANU – Director general adjunct
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Ionuţ Mogildea – Prim-vicepreşedinte FSANP
Întocmit,
Inspector principal Daniela MARCOŞANU
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