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Domnului Marian Cătălin PREDOIU 

Ministrul Justitiei 

 

  

Stimate domnule ministru 

 

Având în vedere demersul Ministerului Finanțelor de a posta in transparență 

publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, tinând cont 

de faptul că termenul de consultare este foarte scurt, dar mai ales datorită importanței 

deosebite a acestui act normativ pentru personalul din penitenciare dar și pentru 

pensionarii acestui sistem, și nu numai, Federația Sindicatelor din Sistemul 

Penitenciar(FSSP), prin Schiopu Petre Florin, presedinte  FSSP, solicităm 

convocarea de urgență a Comisiei mixte de dialog in sistemul penitenciar, până 

miercuri 7 decembrie, în vederea stabilirii unui punct de vedere comun, în promovarea 

intereselor personalului ce iși desfășoară activitatea in sistemul penitenciar, deoarece 

considerăm de-a dreptul lipsit de dreptate si jignitor la adresa efortului depus de 

personalul din penitenciare, promovarea unui act normativ ce face dreptate unui întreg 

sistem public(pentru unii în vigoare încă de la intrarea in vigoare a legii salarizării), mai 

puțin sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională din care cu onoare 

facem parte, sistem ce așteaptă dacă nu o echitate în evaluarea muncii depuse, măcar 

luarea în considerare a contextului socio-politic în care ne aflăm. 
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Considerăm extrem de necesară această intâlnire, deoarece Ministerul Justiției, 

minister în coordonarea căruia ne aflăm, dar și dumneavoastră prin natura reprezentări, 

mai ales că sunteți unul din miniștrii cel mai bine pus la curent cu eforturile depuse de 

personalul din penitenciare, sunteți în masură a impune dreptatea și pentru acest sistem. 

Știți că nu dorim altceva decât aplicarea legii, asumată de statul român 

inclusiv pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică si siguranță 

națională. Emiterea unui act normativ ca acesta, în preajma sărbătoririi Marii Uniri 

de la 1 Decembrie 1918, unire bazată pe dorința de veacuri a acestei nații, dar 

obtinută și păstrată de tot ce a însemnat sistem de apărare, ordine publică și 

siguranță națională a acestei țări, vă obligă la respectul cuvenit celor care au făcut 

și fac acest lucru. Si acest respect se rezumă la aplicarea legii.  

Solicităm prezența dumneavoastră la această intâlnire deoarece o considerăm 

extrem de importantă și cu semnificație deosebită pentru personalul din sistemul 

penitenciar.  

Cu deosebită considerație, 

                                       Petre Florin ȘCHIOPU 

                                              Președinte 

                  Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar  

 

               

                     Federația Sindicatelor      Telefon:0728.222.860 

                din  Sistemul Penitenciar  fssp.office2017@gmail.com 

                                                                                                                          WebSite: www.fssp.ro 

 


