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ORDONANTĂ  409/P/2015 

de clasare a cauzei 
 
 

(...) 

 
 
La data de ___2015 in cauză s-a dispus inceperea urmăririi penale pentru infracţiunea de abuz in serviciu prevăzută 
art. 297 a1.1 C.Pen. constând in aceea că in ziua de ___2015 la Penitenciarul ___ au sosit prin transfer de la 
Penitenciarul ___ ___ persoane private de libertate, cu privire la care era necesară percheziţia corporală şi a bagajelor. 
Datorită lipsei de personal, şeful de tură şi şeful serviciului Siguranţa Deţinerii au dispus ca agenţii de penitenciar ___, 
___ şi ___ să participe la operaţiunile de percheziţionare, însă aceştia refuzat şi au părăsit incinta Penitenciarului 
____. 

 
Pentru existenţa infracţiunii de abuz în serviciu este necesar ca fapta de indeplinire defectuoasă a atribuţiilor de 
serviciu să creeze una dintre urmările expres şi limitativ prevăzute de textul incriminator, respectiv cauzarea unei 
pagube, ori vătămarea intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice. 
 
Prin plecarea persoanelor reclamate nu s-a cauzat, in mod evident, nici o pagubă in patrimoniul persoanei vătămate. 
Interesele legitime ale persoanelor private de libertate ce urmau a fi controlate corporal şi la bagaje nu au fost lezate in 
nici un mod prin plecarea celor ___ agenţi de penitenciar, atât timp cât controlul a fost efectuat in aceleaşi condiţii de 
către oficare alt angajat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
 
Interesele legitime ale instituţiei angajatoare nu au fost, de asemenea, lezate prin plecarea celor ___ agenţi la sfârşitul 
programului de lucru. 
 
Agentul de penitenciar care, după indeplinirea atribuţiilor sale de serviciu in speţă asigurarea escortei persoanelor 
private de libertate la instanţă şi incheierea programului de lucru a plecat din incinta Penitenciarului ___, şi-a urmărit şi 
satisfăcut interesul său legal ca, după program să poată să petreacă timpul liber in afara serviciului. 
 
Insuficienţa personalului în instituţiile publice nu poate şi nu trebuie să constitue premisa atragerii răspunderii de orice 
natură, cu atât mai puţin penală, a celor care continuă să lucreze şi să suplinească lipsa colegilor, lipsă generată 
normativ prin interdicţia de angajare edictată de Guvernul României.  
 
Incapacitatea angajatorului de a-şi asigura personalul necesar pentru indeplinirea funcţiilor nu trebuie să creeze in 
sarcina angajaţilor supraincărcaţi obligaţii suplimentare care, în ipoteza unei scheme de personal complet ocupate, nu ar 
fi existat ab initio.  
 
Pentru motivele expuse anterior, in temeiul art.315 a1.1 lit.b) raportat la art.16 al.1 lit.b) C.Proc.Pen.  
 
 

DISPUN 
 
 

Clasarea cauzei privind pe persoanele reclamate ___, ___ şi ___ pentru infracţiunea de abuz in serviciu prevăzută art.  
297 a1.1 C.Pen. in temeiul art. 275 al. 5 in referire la a1. 3 C.Proc.Pen. cheltuielile judiciare in cuantum de ___ lei 
rămân în sarcina statului.  
 
Soluţia se comunică persoanei vătămate Penitenciarul ___ şi persoanelor reclamate ___, ___ şi ___.  
 
 

 
PROCUROR ___ 

 


