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Exemplar unic 
Nr. ______ din 15.02.2013 

 
 

Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ 
Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

Proces-verbal 
din data de 15.02.2013 

 
 
 În baza Deciziilor zilnice pe unitate nr. 753 din 19.11.2012 şi nr. 761 din 
26.11.2012, comisia formată din: 
 

- comisar de penitenciare Gabriel ILIE – director general adjunct – preşedinte; 
- inspector principal de penitenciare Roxana IONIŢĂ – DIP – membru; 
- comisar şef de penitenciare Cristina ŞTEFAN – SCP – membru; 
- comisar şef de penitenciare Marius CORĂŢU – DCEAN – membru; 
- subcomisar de penitenciare Ramona DIACONESCU – DSDRP – membru; 
- comisar de penitenciare Iulian BRÎNCOVEANU – DRS – membru; 
- comisar de penitenciare Elena VÎJA – DPCT – membru; 
- comisar şef de penitenciare dr. Mădălina SPIRESCU – DM – membru; 
- comisar şef de penitenciare Romeo VASILIU –DTIC – membru; 
- inspector principal de penitenciare Florian GHIŢĂ – DMRU – membru. 

 
a procedat la evaluarea cadrului legal care reglementează posibilitatea 

desfăşurării de activităţi în paralel cu atribuţiile specifice de funcţionar public cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare. 

Prin adresa nr. 71439/DCEAN/14.01.2013 au fost solicitate puncte de vedere de 
la Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Muncii referitor la posibilitatea 
desfăşurării de activităţi în paralel cu atribuţiile specifice de funcţionar public cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare. 

Prin adresele nr. 135/04.02.2013, respectiv nr. 79GB/05.02.2013, instituţiile 
menţionate au transmis puncte de vedere referitor la problematica ridicată.  

Coroborând legislaţia în vigoare cu opiniile exprimate de entităţile menţionate 
anterior, s-au constatat următoarele: 
 

A. Legea nr. 293/2004, prin art. 51, a urmărit extinderea posibilităţii ca funcţionarii 
publici cu statut special să poată exercita, pe lângă funcţii sau activităţi în domeniul 
didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, şi funcţii sau activităţi în alte 
domenii de activitate din sectorul privat, cu condiţia să nu existe o situaţie de 
incompatibilitate între atribuţiile din fişa postului pentru domeniul privat cu cele 
prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică. 

Astfel, funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în:  
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1. Cadrul instituţiilor publice în domeniile: didactic, cercetare ştiinţifică, şi 
creaţie literar-artistică; 
2. Sectorul privat – în alte domenii de activitate care nu sunt în legătură 
directă sau indirectă cu atribuţiile din fişa postului, cu condiţia respectării 
regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.  

B. Situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese sunt constatate de către 
Agenţia Naţională de Integritate, aşa cum este prevăzut de art. 8 din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative. 

C. Conform art. 12 din Legea nr. 176/2010 Agenţia îndeplineşte activitatea de 
evaluare prevăzută la art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau 
juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări. 
 
Concluzii:  

1. Noţiunea de “legătură directă” cu atribuţiile funcţiei publice potrivit fişei 
postului, poate fi interpretată ca o suprapunere a activităţilor desfăşurate în 
sectorul privat cu cele exercitate în funcţia publică, astfel personalul angajat în 
instituţia publică fiind plătit de două ori pentru aceeaşi obligaţie prevăzută în 
fişa postului.   

2. Noţiunea de “legătură indirectă” cu atribuţiile funcţiei publice nu este explicată 
de legislaţia în vigoare şi nu există o interpretare unitară a autorităţilor 
competente. Astfel, stabilirea legături indirecte cu atribuţiile funcţiei publice se 
face de la caz la caz, pe baza interpretării autorităţilor competente să se 
pronunţe cu privire la situaţiile de incompatibilitate, singura instituţie în măsură 
să constate situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese fiind Agenţia 
Naţională de Integritate. 

3. Orice persoană fizică sau juridică, în situaţia în care constată o posibilă 
situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, poate sesiza Agenţia 
Naţională de Integritate. 

 
Anexăm prezentului proces-verbal adresele nr.135/04.02.2013, 

nr.79GB/05.02.2013, nr. 71439/DCEAN/14.01.2013 şi Cod de Conduită privind 
evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul 
implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile. 

 
Prezentul proces-verbal a fost întocmit într-un singur exemplar.  
   

Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 
 

- comisar de penitenciare Gabriel ILIE – director general adjunct – preşedinte 

- inspector principal de penitenciare Roxana IONIŢĂ – DIP – membru 
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- comisar şef de penitenciare Cristina ŞTEFAN – SCP – membru 

- comisar şef de penitenciare Marius CORĂŢU – DCEAN – membru 

- subcomisar de penitenciare Ramona DIACONESCU – DSDRP – membru 

- comisar de penitenciare Iulian BRÎNCOVEANU – DRS – membru 

- comisar de penitenciare Elena VÎJA – DPCT – membru 

- comisar şef de penitenciare dr. Mădălina SPIRESCU – DM – membru 

- comisar şef de penitenciare Romeo VASILIU –DTIC – membru 

- inspector principal de penitenciare Florian GHIŢĂ – DMRU – membru 

 

Din partea organizaţiilor sindicale: 

- Adrian NEAGOE – vicepreşedinte SNLP 

- Florin ŞCHIOPU – vicepreşedinte FSANP 
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