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Doamnei Ana BIRCHALL 
Ministrul Justiției, viceprim-ministru pentru implementarea 

parteneriatelor strategice ale României, interimar 

Stimată doamnă ministru, 
 Având în vedere că agresiunile deținuților îndreptate împotriva angajaților din 
penitenciare au devenit din ce în ce mai violente, situație care a culminat cu 
evenimentele petrecute în Penitenciarul Deva, când un agent, aflat în exercitarea 
atribuțiilor profesionale, a fost înjunghiat de un deținut, în lipsa unor măsuri reale și 
eficiente de constrângere/contracarare a acestui fenomen, luând în calcul lipsa acută de 
personal, precum și lipsa dotărilor în rândul lucrătorilor care desfășoară activități directe 
cu deținuții, vă adresăm rugămintea de a iniția măsuri urgente concrete, în scopul 
reducerii fenomenului ultrajelor, precum și prevenirii producerii acestora în unitățile din 
sistemul administrației penitenciare. 
 Dat fiind faptul că infracțiunea de ultraj contra autorității, prevăzută de art. 
257 din Noul Cod Penal, nu incriminează în mod distinct infractiunea de ultraj contra 
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare față de 
infracțiunea de ultraj propriu-zisă, vă adresăm rugămintea de a lua măsura modificării 
prin ordonanță de urgentă a infracțiunii de ultraj contra autorității, prevăzută de NCP, 
astfel încât angajații din penitenciare să poată beneficia, alături de polițiști și jandarmi, 
de o protecție sporită din partea legii. 
 Vă înaintăm forma de proiect de modificare a articolului 257 din Noul Cod 
Penal, propusă de organizația noastră sindicală: 
La articolul 257, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3), comise asupra unui poliţist, jandarm sau 
angajat din sistemul penitenciar, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de 
lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.” 

Una dintre justificările pertinente pentru modificarea legislației penale în scopul 
protejării suplimentare a angajaților din penitenciare este oferită de Legea nr. 293/2004 
privind statutul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 
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naționale a penitenciarelor, care obliga instituțiile statului de a-și însuși o conduită 
responsabilă vizavi de protecția personalului din penitenciare, adoptând un cadru 
legislativ ferm în domeniul securității personalului, care să țină cont de noile ameninţări 
din partea persoanelor private de libertate şi de nevoia de respectare a integrității fizice 
și psihice a angajaților. 

Penitenciarele sunt parte integrantă a structurii de apărare, ordine publică și 
securitate națională, situație care incumbă obligația factorilor decizionali ai Ministerului 
Justiției și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor de a consolida, din perspectivă 
internă, funcționarea eficientă a instituției penitenciare, prin aplicarea neviciată a 
legislației în materie execuțional-penală. Or, sub presiunea, amenințarea și exercitarea 
de acte de violență din partea deținuților asupra angajaților, dar și fără o legislație 
predictibilă, care să protejeze viața, sănătatea și integritatea psihică și fizică a acestora, 
personalul din penitenciare se află în imposibilitatea de a preveni şi gestiona situaţiile 
de criză din unitățile penitenciare, vulnerabilizând, astfel, scopul executării pedepselor. 

O altă cauză legitimă, care ar justifica incriminarea distinctă a infractiunii de ultraj 
contra funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare față 
de infracțiunea de ultraj, constă în aceea că, personalul din penitenciare are atribuții 
profesionale care au legătură directă cu persoanele condamnate și din această 
perspectivă, trebuie protejat prin asigurarea unei măsuri sporite împotriva oricărei forme 
de violență exercitată asupra acestuia.  

Prin natura modului de îndeplinire a atribuțiilor profesionale ale angajaților din 
penitenciare și rezultatul așteptat de societate în ceea ce privește formarea unei 
atitudini corecte a deținuților față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire 
socială și față de muncă, în vederea reintegrării acestora în societate, angajații din 
penitenciare iau măsuri de sancționare împotriva deținuților, situație care îi expune 
permanent riscului de a fi victimele manifestărilor de violență psihică sau fizică din 
partea deținuților, pe întreaga durată a exercitării atribuțiilor profesionale ale acestora. 

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog 
constructiv, bazat pe încredere și respect reciproc. 

Cu deosebita considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 


