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Domnului comisar șef de penitenciare Cristian PLEȘA 
Director general 

Administrația Națională a Penitenciarelor 

Stimate domnule director general, 
 Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că, în contextul creșterii 
numărului de ultraje din sistemul penitenciar, anumite decizii ale factorilor de 
conducere conduc la scăderea autorității ofițerilor și agenților în rândul deținuților 
și încurajează deținuții să nu respecte regulamentul de ordine internă și să 
continue comportamentele agresive. 
 Concret, în data de 27.02.2019, ora 15:07, cu ocazia transmiterii dispoziției 
deținutului B.M. de a se muta de la camera E5.8 la E5.4, acesta a devenit violent 
verbal, cât și fizic la adresa șefului de secție inspector principal V.V., cât și la 
adresa agentului supraveghetor, agent principal B.B. 
 Deținutul B.M. a urlat și gesticulat puternic din mâini, fiind nemulțumit de 
faptul că a fast mutat. Deținutul nu s-a putut calma, s-a inflamat, fluturând brațele 
și opunând rezistență activă în momentul în care a fast condus spre biroul 
supraveghetorului.  

Ca urmare a gesticulării violente, deținutul I-a lovit peste mână pe agentul 
supraveghetor B.B., căruia i-a zburat ceasul pe podeaua secției E5. Ulterior, 
deținutul s-a liniștit ca urmare a discuției purtate cu șeful de secție și șeful de tură, 
fiind prezentat la cabinetul medical și ulterior relocat pe secția E4.  
 În context precizăm  că, în urma dispoziției ANP nr. 31295 din 22.03.2019, 
deținutul B.M. a fost transferat la Penitenciarul Vaslui după aproximativ 3 
săptămâni și nu ca urmare a incidentului produs la data de 27.02.2019, ci după 
unele altercații din cadrul secției E5 de unde deținutul B.M. fusese mutat anterior.  

De asemenea, la data de 22.04.2019, deținutul B.M  a fost analizat la 
Penitenciarul Vaslui în comisia de individualizare a regimului unde i s-a schimbat 
regimul de executare din regim semideschis în regim deschis deși figura cu 3 
sancțiuni (ultima fiind foarte gravă) în curs de soluționare și fără recompense 
acordate în anul 2018 și 2019 contrar art. 40, alin. 5 din Legea 254/2013. Din 
păcate, la dosarul penitenciar nu se află decizia de individualizare a regimului care 
motiva schimbarea regimului de executare. 
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 Conform art. 81 din HG 157/2016, regimul deschis se bazează pe disciplina 
liber consimțită, pe sentimentul de responsabilitate față de comunitatea din care 
provin deținuții și îi încurajează să folosească cu bună credință libertățile ce le sunt 
conferite. Este clar că acest deținut nu se poate încadra în acest paragraf 
deoarece reacția surprinsă de camerele de înregistrare video demonstrează exact 
opusul: agresivitate, furie și nerespectarea dispozițiilor.  

Apreciem că este inadmisibil faptul că un deținut ce lovește un agent 
supraveghetor peste mână și are o altă tentativă de a lovi șeful de secție este 
transferat în același penitenciar, cu cel mai permisiv regim de executare și probabil 
cu o nouă “atitudine” când s-ar putea întâlni cu aceleași cadre ultragiante. 
Menționăm că a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila pentru 
incidentul din data de 27.02.2019. 
 În ceea ce-l privește pe deținutul susamintit, prin rechizitoriul nr. 
1905/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, acesta a fost trimis 
în judecată, în stare de deținere, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și hărțuire.  

Prin actul de sesizare s-a reținut, în fapt, că în perioada în care a săvârșit 
infracțiunile ce formează obiectul prezentului dosar, inculpatul s-a aflat încarcerat 
succesiv în penitenciarele Baia Mare, Bistrița, Brăila, Galați și ulterior în 
Penitenciarul Gherla, fiind în executarea unei pedepse rezultate de 4 ani și 10 luni 
închisoare, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat, pedeapsă în 
executarea căreia se află în prezent, în cel din urmă penitenciar menționat. 
 Persoana vătămată este funcționar public cu statut special având funcția de 
director adjunct educație și asistență psihosocială în cadrul Penitenciarului Baia 
Mare. În perioada martie 2016 – octombrie 2016, inculpatul i-a trimis persoanei 
vătămate pe adresa Penitenciarului Baia Mare un număr total de 12 scrisori, care 
prin frecvență și conținut, i-au cauzat persoanei vătămate o stare de temere.  

Două dintre aceste scrisori au un caracter vădit amenințător. În conținutul 
acestor două scrisori se poate observa că inculpatul îi adresează amenințări cu 
moartea („Va fi pedepsită de un grup de persoane din care face parte inculpatul și 
nimeni nu va putea evita această pedeapsă” sau „Scumpa noastră victimă, absolut 
nicio instituție de stat nu te poate salva. Ești un rău absolut, trebuie să îți primești 
lecția, trebuie să te reabilitezi în sensul bun, vei primi ceea ce meriți, faci rău, vei 
primi răul necesar”, „Jur că te omor, nu meriți să rămâi în viață”).  
 În concluzie, având în vedere celor mai sus prezentate, vă solicităm  să 
dispuneți măsuri concrete și ferme pentru preîntâmpinarea unor astfel de 
evenimente și protecția angajaților sistemului penitenciar față de astfel de 
manifestări având în vedere că Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și 
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
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penal și Legea 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din 
Administrația Națională a Penitenciarelor prevăd în mod expres curmătoarele: 

Legea 254/2013, art. 82, lit. p 
Persoanelor condamnate le sunt interzise (…) amenințarea personalului, a 

persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, a 
celorlalte persoane condamnate, precum și a oricăror altor persoane. 

Legea 293/2004, art. 41, alin 1 și 2 
(1) Instituțiile și organele specializate ale statului au obligația de a acorda 

protecție, la cerere, funcționarilor publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare și membrilor de familie ai acestora, în cazul în care 
viața, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. 

(2) Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a 
unităților din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la 
alin. (1) protecție împotriva amenințărilor, violențelor și faptelor de ultraj cărora le-
ar putea fi victimă în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta. Modalitățile 
de acordare a protecției se stabilesc prin decizie a directorului general al 
Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Cu deosebita considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 


