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Nr. 196/27.06.2018 
Exemplar 1 din 2 

Domnului comisar șef de penitenciare Ionel George PETEC 

Președinte 

Comisia de disciplină a funcționarilor publici cu statut 
special din cadrul Ministerului Justiției 

Stimate domnule președinte, 

Subsemnatul, inspector de penitenciare Cosmin DOROBANȚU, în calitate 
de secretar general al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a 
Penitenciarelor (FSANP), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului 
administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa 
nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, 
email: fsanp@fsanp.ro, în temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 293/2004 
privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor, republicată, formulez prezenta 

SESIZARE 

În vederea cercetării faptelor care pot constitui abateri disciplinare, 
săvârșite de către domnul comisar șef de penitenciare Ion POPESCU, director al 
Penitenciarului Târgu-Jiu. 

• În drept, faptele săvârșite de domnul comisar șef de penitenciare 
Ion Popescu, director al Penitenciarului Târgu-Jiu, pot constitui abateri disciplinare 
prevăzute de art. 69, lit. n) și nerespectarea prevederilor art. 48, lit. a) și c) din 
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din 
Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată. 

• În fapt, domnul comisar șef de penitenciare Ion Popescu, în calitate 
de director al Penitenciarului Târgu Jiu: 

- Deși, în data de 14.06.2018, i s-a adus la cunoștință oficial, prin adresă 
scrisă și înregistrată la secretariatul unității cu nr. 36986/14.06.2018, de către 
domnul președinte al Sindicatului “Nova Lex” din Penitenciarul Târgu Jiu, inspector 
de penitenciare Ion Tătaru, (ofițer educație în Penitenciarul Târgu-Jiu), că 
repartizarea dosarului de cercetare disciplinară împotriva deținuților de către 
înlocuitorul la comanda unității din data de 13.06.2018, comisar de penitenciare 
Teodor Iancu (director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar), s-a realizat 
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cu încălcarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de 
unități – sistemul administrației penitenciare, domnul comisar șef de penitenciare 
Ion Popescu nu a luat nicio măsură de remediere a acelei dispoziții vădit ilegale, 
situație care a condus la sesizarea comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului 
Târgu-Jiu de către domnul director adjunct siguranța și regim penitenciar, comisar 
de penitenciare Teodor Iancu, împotriva domnului inspector de penitenciare Ion 
Tătaru. 

- Fac precizarea că lipsa de reacție a domnului director al Penitenciarul 
Târgu-Jiu, Ion Popescu, vizavi de comportamentul și atitudinea domnului comisar 
de penitenciare Teodor Iancu, este una rău-intenționată și încurajează premeditat 
hărțuirea domnului inspector de penitenciare Ion Tătaru de către domnul director 
adjunct siguranță și regim penitenciar al Penitenciarului Târgu Jiu, Teodor Iancu. 

- Ulterior datei de 14.06.2018, domnul Ion Tătaru i-a mai adus încă o dată 
la cunoștință, pe cale verbală, domnul director Ion Popescu, că dispozițiile ca un 
membru ales în organele de conducere ale unui sindicat să efectueze și alte sarcini 
care nu sunt prevăzute în fișa postului și care nu au legătură cu postul pe care 
acesta este încadrat, încalcă prevederile art. 41, alin. 1 din Acordul colectiv privind 
raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități – sistemul administrației 
penitenciare, dar și prevederile Legii nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social, 
referitoare la protecția membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor 
sindicale, precum și adresa Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) nr. 
39376/15.06.2017. Prin această adresă, conducerea ANP a dispus evitarea 
desemnării ofițerilor specialiști din sectorul reintegrare social să efectueze 
cercetare disciplinară a deținuților pentru a nu afecta calitatea actului profesional. 
Cu toate acestea, domnul director Ion Popescu a răspuns, gesticulând obscen, că 
Acordul este ”frecție” și că el nu ține cont de adresele ANP, atâta timp cât legea 
(e.g. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal) îi permite să facă 
ce vrea cu angajații Penitenciarului Târgu-Jiu, pentru că domnia sa îi plătește, nu 
ANP. 

- Domnul inspector de penitenciare Ion Tătaru, în comparație cu ceilalți 
ofițeri ai unității, a fost desemnat foarte des și nejustificat de conducerea 
Penitenciarului Târgu-Jiu să efectueze cercetarea disciplinară a deținuților, așa 
cum reise din documentele justificative atașate prezentei sesizări. Așadar, în data 
de 03.01.2017, domnul director Ion Popescu i-a refuzat domnului Ion Tătaru 
dreptul de a beneficia de concediul de odihnă restant pe anul 2016, deși acesta 
avea acordul șefului ierarhic direct, precum și avizul directorului adjunct educație 
și asistență psiho-socială, motivând că a fost desemnat să efectueze cercetare 
disciplinară. Pentru a scoate în evdidență reaua-voință cu care este tratat domnul 
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inspector de penitenciare Ion Tătaru, dar și tratamentul discriminator la care acesta 
este supus, vă semnalez că domnul director al Penitenciarului Târgu-Jiu, comisar 
șef de penitenciare Ion Popescu, l-a desemnat pe domnul Ion Tătaru să efectueze 
cercetare disciplinară a deținuților chiar și când acesta se afla în concediu de 
odihnă, situațuie care, la revenirea acestuia din concediu, făcea imposibila 
efectuarea unei cercetări judicioase a faptelor deținuților, asa cum reiese din 
adresa înregistrată la Penitenciarul Târgu-Jiu cu nr. H2/15009/03.01.2017.   

Probe: 

1. Fișa post ofițer educație - inspector de penitenciare Ion Tătaru; 
2. Adresă scrisă și înregistrată la secretariatul unității cu nr. 

36986/14.06.2018 a domnului inspector de penitenciare Ion Tătaru, 
adresată domnului director Ion Popescu prin care I se aduce la cunoștință 
abaterea disciplinară a domnului Iancu Teodor; 

3. Adresa ANP-DRS nr. 39376/15.06.2017 - evitare desemnare ofițeri din 
cadrul structurii socio-educative ca ofițeri care sa efectueze cercetarea 
disciplinară a deținuților; 

4. Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități 
– sistemul administrației penitenciare; 

5. Sesizare comisie disciplină a Penitenciarului Târgu-Jiu împotriva 
domnului Ion Tătaru; 

6. Cerere concediu de odihna restant pe anul 2016 Ion Tătaru - neaprobata; 
7. Adresa înregistrată la Penitenciarul Târgu-Jiu cu nr. 

H2/15009/03.01.2017; 
8. Martori: Angajați ai Penitenciarului Târgu Jiu: inspector de penitenciare 

Ion Tătaru (ofițer educație), comisar de penitenciare Teodor Iancu 
(director adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar), comisar de 
penitenciare Ana Maria Stroe-Ilinca (director adjunct educație și asistență 
psiho-socială). 

Vă adresez rugămintea ca transmiterea actelor de procedură să se 
realizeze și prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: 
cosmin.dorobantu@fsanp.ro. 

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

Cu deosebita considerație, 

Cosmin DOROBANȚU 
Secretar General 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 


