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Catre, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Adresa:Municipiul Bucuresti, B-dul  Libertăţii nr.12, sector 5  
tel: 021/319. 38.33; 021/319.38.56 
In atentia Domnului Procuror General Augustin Lazar 

DOMNULE   PROCUROR   GENERAL, 

Subscrisa, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a 
Penitenciarelor (denumita pe scurt FSANP), cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. 
Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, avand Cod de Identificare 
Fiscala 17277999, email:fsanp@fsanp.ro, reprezentata legal de catre dnl. 
DUMITRASCU Sorin-Ion, in calitate de Presedinte si cu domiciliul ales pentru 
citarea si comunicare actelor de procedura la aceeasi adresa, in temeiul art. 
224 NCPC, formulam prezenta  

PLÂNGERE PENALĂ 
împotriva numiților Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Marian Dobrică, 

director general al Adminsitrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru 
săvârșirea infracțiunii prevazute de dispozițiile  art. 297, alin. 1 NCP, respectiv 
abuz in serviciu, constând în aceea că, primul în mod ilegal și abuziv, a emis 
ordinul ministrului justiției nr. 4378/C/07.11.2018, prin care domnul comisar șef de 
penitenciare Marian DOBRICĂ a fost detașat de la Penitenciarul Slobozia la 
Administrația Națională a Penitenciarelor și împuternicit, pentru o perioadă de 6 
(șase) luni, în funcția de director general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, începând cu data de 08.11.2018, iar al doilea a acceptat, 
asumându-și prin semnătură, detașarea și împuternicirea ilegală în funcția de 
director general al ANP. 

Prin emiterea ordinului ministrului justiției nr. 4378/C/07.11.2018, prin care 
Marian DOBRICĂ a fost detașat de la Penitenciarul Slobozia la Administrația 
Națională a Penitenciarelor și împuternicit a patra oară consecutiv, pentru o 
perioadă de 6 (șase) luni, în funcția de director general al Administrației Naționale 
a Penitenciarelor, începând cu data de 08.11.2018, se aduce un prejudiciu moral 
dar și material celorlalți ofițeri din sistemul penitenciar care nu mai pot beneficia 
de dispozitiile Legii nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici 
cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, și anume:” 
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egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale” pentru a avansa 
în cariera profesională. 

Ba mai mult, tot Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
garantează, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici cu statut special, 
aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă. 

În fapt: 
Ministrul Justiției, Tudorel Toader l-a împuternicit a patra oară, consecutiv 

pe domnul comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ în funcția de director 
general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, deși știa că împuternicirea 
acestuia peste limita legală de 1 an este netemeinică și ilegală, așa cum rezultă 
din: 

• dispoziţiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind statutul 
funcționarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
”Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere în unitatea în care sunt 
încadraţi sau în care au fost detaşaţi, împuternicirea pe funcţie se poate face 
pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul 
scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încă 6 (şase) luni.” 

• faptul că domnul comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ a 
mai beneficiat de 3 (trei) îmuterniciri consecutive, începând cu luna Mai 2017, în 
funcția de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a exprimat în spațiul public cu privire 
la faptul că ofițerii din sistemul penitenciar nu pot fi împuterniciți în funcții de 
conducere pe o perioadă mai mare de 12 luni, considerând ilegală practica 
împuternicirilor peste limita de 12 luni. 

În altă ordine de idei, din momentul in care Tudorel Toader a preluat funcția 
de ministru al Justiției, a luat măsura legală de a se renunța la practica 
împuternicirilor pe o perioadă mai mare de 12 luni, situație care poate fi confirmată 
prin faptul că, în funcțiile vacante de directori de unități penitenciare, nu au mai 
fost împuterniciți ofițeri pe o perioadă mai mare de 12 luni. 

Facem precizarea că directorul general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, în calitatea sa, emite decizii și instrucțiuni care au efect imediat, 
atât asupra persoanelor private de libertate, cât și asupra personalului din 
subordine, iar, în eventualitatea în care o instanța de judecată ar anula ordinul de 
împuternicire, s-ar crea un prejudiciu ireparabil pentru întreg sistemul penitenciar.  
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Convingerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, cu privire la faptul că 
ofițerii din sistemul penitenciar nu pot fi împuterniciți în funcții de conducere pe o 
perioadă mai mare de 12 luni a fost respectată până în data de 07.05.2018.  

În data de 8 august 2017, în cadrul  ședinței de la Ministerului Justiției, dintre 
sindicate, reprezentanții Ministerului Justiției și Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, însuși ministrul Justiției, Tudorel Toader, a constatat că 
împuternicirea ofițerilor în aceeași funcție, pe o perioadă mai mare de 12 luni, este 
o practică ilegală, afirmând că îi va ”pune capăt” și a solicitat directorului general 
al ANP o situație exactă a detașărilor și împuternicirilor din sistemul penitenciar cu 
durata mai mare de 12 luni, așa cum rezultă din stenogramele ședinței atașate 
prezentei acțiuni. 

”Extras din stenograma ședinței din întâlnirii de la Ministerul Justiției 
dintre Sindicate – ANP  și MJ, din data de 8 august 2017 

Tudorel Toader – ministrul Justiției 
Sorin Dumitrașcu – președinte FSANP 

Gheorghe Bran – vicepreședinte FSANP 
Minutul 28:55 Sorin Dumitrașcu: Punctul 3. Sunt foarte multe funcții de 

conducere în sistemul penitenciar ocupate prin împuternicire.  
Minutul 30:15 Tudorel Toader: Să vă aduc argument că nu toate delegările 

și detașările și ocupările de posturi și funcții... Acum două zile, sau vinerea trecută, 
am cerut procurorului general, domnului Lazăr să îmi dea pe tot sistemul 
Ministerului Public situația delegărilor și detașărilor pentru că, se pare că, 
funcționează mai mult acest mecanism de ocupare prin delegare, detașare, chiar 
dacă legea zice șase luni plus șase uni și atât, și s-a dat o norma de interpretare, 
a unei note la care eu sunt profund rezervat. Zice legea... 

Minutul 30:53 Sorin Dumitrașcu: Noi ne batem cu asta de cinci, șase ani de 
zile. 

Minutul 31:02 Gheorghe Bran: Domnu’ ministru, eu v-am adus la cunoștință 
și în ședința trecută aspectul ăsta că acel punct de vedere (n.b. notă) este dat 
chiar de Ministerul Justiției. Nimeni și nimic nu reține ca acel punct de vedere să 
fie... 

Minutul 31:07 Sorin Dumitrașcu: Totuși ANP-ul continuă asta, fără nicio 
problema. Vă ignoră și pe dumneavoastră și pe alți miniștri care au spus același 
lucru, să știți!  
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Minutul 31:16 Tudorel Toader: Ei au dat o interpretare, au zis așa: legea 
zice șase luni și încă șase luni, dar nu spune cât. Și atunci șase luni, șase luni, se 
face o zi pauză și iar șase luni cu șase luni. 

Minutul 31:06 Gheorghe Bran: Asta-i practica. 
Minutul 31:27 Sorin Dumitrașcu: Asta noi am criticat-o de o mie de ori. Dacă 

vă uitați în toată corespondența noastră, în permanență am spus că ANP-ul 
păcălește lege.  

Minutul 31:46 Tudorel Toader: Deci, vă asigur că avem o statistică în cel 
mai scurt timp. Ce am cerut la Ministerul Public, o să-mi dea și domnul Dobrică. 
Ce sunt delegări, detașări azi, dar și istoricul lor. Poți să ai pe unul detașat azi de 
acum trei luni, dar el în spate să mai fi fost de multe ori alte detașări și îi aducem 
pe fiecare la locul lor. Vă asigur că domnul Dobrică îmi va da situația asta într-un 
termen scurt și punem capăt.  

Minutul 32:59 Sorin Dumitrașcu: Suntem pe aceeași lungime de undă aici.” 
La data de 07 noiembrie 2018 domnul Tudorel Toader cunoștea faptul că 

emiterea ordinului ministrului justiției nr. 4378/C/07.11.2018 este ilegală. Ba mai 
mult, în data de 06 decembrie 2017, în cadrul ședinței consiliului de conducere al 
ANP, directorul general Marian Dobrică a informat membrii consiliului referitor la 
faptul că ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este de acord cu împuternicirea 
ofițerilor în aceeași funcție de conducere mai mult de 12 luni, deoarece această 
practică este ilegală, fiind discutate măsuri pentru renunțarea la această situație, 
făcându-se propuneri în consecință. Atașăm stenogramele ședinței consiliului de 
conducere al ANP din data de 06 decembrie 2017: 

”Extras din stenograma ședinței Consiliului de conducere al 
Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) din data de 6 decembrie 
2017 

Marian Dobrică – director general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor (ANP) 

Cristina Crăciun - șef Serviciu Cabinet ANP 

Sorin Dumitrașcu – președinte Federația Sindicatelor sin Administrația 
Națională a Penitenciarelor (FSANP) 

Ștefan Teoroc – președinte Sindicatul Național al Lucrătorilor din 
Penitenciare (SNLP) 

Minutul 21:16 Cristina Crăciun: Analizarea posibilității ocupării posturilor 
vacante de director de unitate prin împuternicire în funcție 
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Minutul 21:23 Marian Dobrică: Înainte de treaba asta mai sunt câteva 
precizări urmare a demersurilor pe care le-am făcut către domnul ministru. Știți cu 
toții că începând cu 09 decembrie 2016 au fost demarcate o serie de concursuri 
pentru funcția de director de unitate, concursuri care au parcurs toate etapele care 
țineau de competența Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv, ultima 
etapă, cea de selectare a dosarelor și am comunicat domnului ministru că poate 
să numească comisia de concurs, astfel încât să finalizăm concursul.   

Minutul 21:41 Marian Dobrică: Până nu iese Statutul, nu o să deruleze 
concursul, drept pentru care suntem puși în situația să facem, fie prelungirea 
împuternicirii pentru cei care sunt pe funcție, fie să identificăm alte persoane care 
își doresc și pe care îi putem împuternici  pe funcția de directori din acele unități. 

Pentru colegii care sunt acum împuterniciți în cele 11 unități, dacă am reținut 
bine, în care directorul nu este titular acolo, vom avea în curând și situația, situații 
în care nu mai putem face prelungirea, în sensul că el a mai avut anterior și 
împuternicire și prelungirea împuternicirii. 

Minutul 23:30 Marian Dobrică: Am discutat acest aspect cu domnul ministru 
și a spus: Nu sunt îndeplinite condițiile legale, identificați alte persoane care să 
preia unitatea! 

Minutul 23:42 Ștefan Teoroc: Câți sunt care au depășit, să zic, două… 

Minutul 23:44 Marian Dobrică: Acum imediat urmează două sau trei unități, 
dar lucrurile vor merge pe același trend. 

Minutul 23:54 Sorin Dumitrașcu: Păi cum, nu îi dăm o zi pauză și continuă, 
cum era de obicei? 

Minutul 23:59 Marian Dobrică: Pauză dați dumneavoastră a sindicat. 
Minutul 24:03 Sorin Dumitrașcu: cum era pauza… Haideți să nu ne certăm! 

Eu vorbesc, știți că e o problemă pe care noi o ridicăm de șapte, opt ani și până 
acum interpretarea a fost exact inversă. Și aș vrea să știu: de unde schimbarea 
asta?! De la ministru?! 

Minutul 24:18 Ștefan Teoroc: Ministrul a zis că dacă sunt două complete 
(n.b. împuterniciri) nu mai luăm pe a treia. 

Minutul 24:19 Sorin Dumitrașcu: Deci dacă sunt două de șase luni, numai… 
Deci se schimbă practica, cum ar fi?! 

Minutul 24:20 Marian Dobrică: Asta am spus. 

Minutul 23:54 Marian Dobrică: Am discutat acest lucru cu domnul ministru, 
v-am comunicat exact… 
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Minutul 25:46 Marian Dobrică: Acum putem să procedăm în felul următor: 
Pentru cei care au parcurs cele două etape de împuternicire să-i luați pe DZU care 
nu este o situație cât mai fericită și nici acoperitoare. Sunt riscuri cât și pentru el 
ca persoană dată pe decizie de zi, și pentru noi ca administrație națională… Și 
avem varianta a doua: să identificăm alte persoane care ar putea fi împuternicite. 

Minutul 27:13 Sorin Dumitrașcu: Dar de ce discutăm noi soluții pentru 
împuterniciri continue, când am putea să facem concursurile și gata?! Că asta e 
ideea! 

Minutul 29:31 Marian Dobrică: Am vrut ca să vă prezint situația ca să o 
cunoaștem acum cu toții și să știți ce ar urma în perioada următoare. 

Minutul 23:59 Sorin Dumitrașcu: OK.” 
În ciuda faptului că, atât ministrul Justiției, cât și directorul general al 

Adminsitrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrică cunosc faptul că 
ofițerii din sistemul penitenciar pot fi împuterniciți în aceeași funcție pe o perioadă 
de maxim 1 an, situație pe care au pus-o în practică pentru anumiți directori de 
penitenciare, Marian Dobrică, în calitate de împuernicit în funcția de director 
general al ANP i-a solicitat ministrului Justiției, Tudorel Toader, să emită un nou 
ordin de ministru (al patrulea) prin care să îl împuternicească în continuare, fără 
întrerupere, în funcția pe care momentan acesta, deja o ocupă în mod ilegal și 
abuziv. 

Domnul Marian Dobrică conștientizează că a patra împuternicire 
consecutivă a domniei sale în funcția de director general al ANP este ilegală, 
deoarece, acesta a solicitat ministrului Justiției să înceteze împuternicirile anumitor 
directori de unitate care aveau deja două împuterniciri în aceeași funcție (12 luni). 

 Chiar dacă domnul Tudorel Toader, a emis ilegal și abuziv ordinul 
ministrului justiției nr. 4378/C/07.11.2018, prin care domnul comisar șef de 
penitenciare Marian Dobrică a fost împuternicit, a patra oară, consecutiv, în funcția 
de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul Marian 
Dobrică avea obligația legală de a respecta art. 4 din Legea nr. 293/2004, Statutul 
functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor și de a refuza în 
scris și motivat ordinul, deoarece acesta este vădit ilegal, dimpotrivă, domnul 
Marian Dobrică a acceptat în scris o nouă detașare de la Penitenciarul Slobozia și 
împuternicire în funcția de director general al ANP, deși știa ca acestea sunt 
ilegale. 

 
Probe: 
- Martori:  
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o Sorin Dumitrașcu – președinte FSANP, 
o Cosmin Dorobanțu – secretar general FSANP  

- Înregistrarea ședinței Consiliului de conducere al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor (ANP) din data de 6 decembrie 2017, 

- Înregistrarea ședinței din data de 8 august 2017, de la Ministerului 
Justiției, dintre sindicate, reprezentanții Ministerului Justiției și 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

- Stenograma ședinței din data de 8 august 2017, de la Ministerului 
Justiției, dintre sindicate, reprezentanții Ministerului Justiției și 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

- Stenograma ședinței Consiliului de conducere al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor (ANP) din data de 6 decembrie 2017, 

Cu deosebita considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 
 
 


