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- SCRISOARE DESCHISĂ - 
 
 

 
• În atenția domnului Prim-Ministru al României 

 
 

Stimate domnule prim-ministru Dacian CIOLOȘ, 
 

 
În calitate de lider de sindicat al angajaților tineri din penitenciare, vă solicit să 

cuprindeți în agenda dumneavoastră, printre evenimentele și activitățile de 
importanță națională, și problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar 
românesc și pe care, cu o lipsă de curaj și demnitate, doamna ministru de 
Justiție, Raluca PRUNĂ, refuză categoric să le rezolve. 
 

Apelez la această formă de comunicare și de solicitare a unui ajutor imediat, 
deaorece ministrul Justiției, Raluca PRUNĂ, refuză orice formă de comunicare 
onestă cu organizațiile sindicale, ca parteneri reali ai dialogului social, în scopul 
găsirii unor soluții urgente de rezolvare a celor trei mari probleme cu care se 
confruntă sistemul penitenciar în acest moment, și anume: 
 

1. Eliminarea inechităților salariale ca urmare a interpretării elucubrante a 
OUG 20/2016; 

2. Condițiile improprii de muncă – lipsă grupuri sanitare, vestiare, 
existența ploșnitelor și gândacilor, uniformă de proastă calitate; 

3. Lipsa acută de personal – 8000 de angajați. 
 

Pentru că dialogul este singura cale de rezolvare a problemelor, i-am solicitat 
pe Facebook doamnei Raluca PRUNĂ, după evenimentul Gherla, din data de 
26.09.2016, unde domnia sa, uzând de tactica dialogului agresiv, ”a pus la zid 
liderii organizațiilor sindicale”, să aibă capacitatea de a discuta onest cu 
reprezentanții angajaților din penitencare. Doamna ministru nu a dat curs 
solicitării mele, din contră doamna Raluca PRUNĂ a replicat că ”mesajul este cel 
transmis ieri la Gherla, la întâlnirea cu sindicatele”, insistând că va discuta cu 
sindicatele ”doar în prezența presei”.  

Domnule prim-ministru, găsesc inoportun ca ministrul Justiției să pună astfel 
de condiții absurde dialogului social: "doar în prezența presei". Dialogul social nu 
înseamnă declarații de presă, ci înseamnă dezbaterea serioasă a problemelor și 
găsirea de comun acord a unor soluții viabile. 

 
Interpretarea prevederilor OUG 20/2016 referitoare la eliminarea inechităților 

salariale din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, de către 
doamna ministru Raluca PRUNĂ și de către domnul ministru Dragoș PÎSLARU 
este una în dezavantajul angajaților din penitenciare și transformă drepturile 
acestora într-un ”lux teoretic” pe care nu și-l permit. Aplicarea legii de către www.L
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Guvernul României nu este facultativă, indiferent că guvernul este ”tehnocrat” 
sau ”politic”. 

 
În consecință, domnule prim-ministru Dacian CILOȘ, sunt conștient că puteți 

da dovadă de echilbru, seriozitate, înțelegere și capacitatea de a găsi soluții la 
problemele din penitenciare, calități pe care doamna ministru a Justiției, Raluca 
PRUNĂ, nu le posedă. Pentru că doamna Raluca PRUNĂ nu are capacitatea 
cunoașterii și respectării drepturilor angajaților de sub cupola Ministerului Justiției, 
vă solicit să interveniți personal în rezolvarea urgentă a problemelor din 
penitenciare, altfel acestea se vor acutiza și vor conduce inevitabil la blocarea 
sistemului penitenciar românesc.  
 
 

Cu stimă, 
 

Cosmin DOROBANȚU 
Președinte 

Organizația de Tineret a Federației Sindicatelor din Administrația Națională 
a Penitenciarelor 

și 
Vicepreședinte  

Comisia de Tineret a Confederației Naționale Sindicale ”Cartel Alfa” 
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