
  
                                         Domnule Preşedinte,

Subsemnatul,  Pănescu  Gheorghe,  profesor  titular  la  Catedra  de 
Economie  din  cadrul  Grupului  Şcolar  Industrial  Energetic  –  Turceni,  în 
termen  legal  formulez,  în  contradictoriu  cu  Grupul  Şcolar  Industrial 
Energetic – Turceni, 

                                         Plângere 

împotriva  deciziei  de  sancţionare  nr.  29  din  08.07.2010,  solicit 
anularea acesteia, considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivele plângerii mele sunt următoarele :

In fapt, prin adresa 2505 din 13.07.2010 comunicată şi primită prin 
poştă la data de 15.07.2010, mi s-a adus la cunoştinţă că am fost sancţionat 
de  Consiliul  Profesoral  al  GSIE  –  Turceni  la  data  de  08.07.2010  cu 
sancţiunea – “avertisment”, invocându-se dispoziţiile Art 116 Litera (b) din 
Legea 128 /1997 la propunerea Directorului GSIE – Turceni.

S-a menţionat în adresa respectivă că această sancţiune a fost dată în 
baza  raportului  întocmit  de  Comisia  de  Disciplină  constituită  în  temeiul 
Legii  128/1997, Art  119, alin 2 în data de 08.06.2010 de către Consiliul 
Profesoral  al  GSIE  –  Turceni,  la  sesizarea  profesoarelor  Voicu-Bujorică 
Mihaela şi Jenoiu Ioana. 

Conform Art 268, alin 3 din Legea 53/2003, decizia de sancţionare 
trebuia să îmi fie comunicată în termen de cel mult 5 zile calendaristice  de 
la data emiterii .

Având  în  vedere  că  acest  termen  fusese  depăşit  şi  decizia  de 
sancţionare  nu  imi  fusese  comunicată,  prin  adresa  nr.  2203  din  data  de 
23.07.2010,  am solicitat  Directorului  unităţii  şcolare  la  care  profesez,  în 
speţă  la  Grupul  Şcolar  Industrial  Energetic  –  Turceni,  să  îmi  pună  la 
îndemână un exemplar  al  deciziei  prin  care  mi-a fost  aplicată  sancţiunea 
disciplinară – avertisment.  

In baza dispoziţiilor Art. 122, alin. 2, din Legea 128/1997, prin adresa 
nr.6162 din data de 23.07.2010 am contestat la Colegiul de Disciplină de pe 
lângă  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Gorj  decizia  de  sancţionare  a  mea, 
necomunicată  la  acea  dată,  cu  avertisment,  pe  care  o  consideram 
netemeinică si nelegală.   
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Decizia de sancţionare nr. 29 din 08.07.2010 mi-a fost comunicată şi 
am primit-o prin poştă abia în data de 27.07.2010.

Potrivit Art. 122, alin. 4, din Legea 128/1997 hotărârea Colegiului de 
Disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj trebuia să îmi fie 
comunicată în termen de 20 de zile de la sesizare.

Deşi făcusem cerere pentru a mi se comunica decizia pe care trebuia 
să o ia  în termenul legal Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Gorj şi ca urmare a faptului că acest termen fusese depăşit 
iar eu nu primisem  nicio hotărâre oficială de la Colegiul de Disciplină de pe 
lângă Inspectoratul  Şcolar Judeţean Gorj în cazul contestaţiei formulate de 
subsemnatul, m-am văzut nevoit să depun din nou la Colegiul de Disciplină 
de  pe  lângă  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Gorj  o  adresă  (  adresa  nr. 
6779/24.08.2010) prin care stăruiam ca acest Colegiu de Disciplină de pe 
lângă ISJ-Gorj să imi pună la dispoziţie rezoluţia la contestaţia pe care am 
formulat-o în data de 23.07.2010.

Nici de această dată petiţia mea nu a fost onorată cu un răspuns şi  vă 
informez că nici până în acest moment nu mi-a fost înmânată hotărârea pe 
care  Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul  Şcolar Judeţean Gorj 
avea obligaţia potrivit Art. 122, alin. 4, din Legea 128/1997 să o ia în cazul 
contestaţiei depuse de mine. 

Potrivit Art. 119, alin. 3, lit. (a) din Legea 128/1997 şi a Art. 28, lit.(g) 
din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar ,  Consiliul  profesoral  numeşte  comisiile  de  cercetare  a 
faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul salariat al 
unităţii de învăţământ.  

In  egală  măsură,  conform  Art.  29,  alin.  1  din  Regulamentul  de 
organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  , 
şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în 
prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. 

In plus, potrivit Art.  27, alin. 7 din  Regulamentul de organizare şi  
funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar la  sfârşitul  fiecărei 
şedinţe  a  consiliului  profesoral,  toţi  membrii  consiliului  profesoral,  au 
obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul 
unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. 

Totodată, potrivit Art. 27, alin. 7, din Regulamentul de organizare şi  
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, lipsa cvorumului de 
semnături  din  procesul-verbal  anulează  valabilitatea  punerii  în  aplicare  a 
hotărârilor  şedinţei consiliului profesoral .

In drept, conform Art. 27, alin. 7, din Regulamentul de organizare şi  
funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar, ca  urmare  a  lipsei 
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numărului minim de semnături, consider că decizia de constituire a Comisiei 
de Disciplină luată de Consiliul profesoral în data de 08.06.2010 este lovită 
de nulitate deoarece la şedinţa consiliului profesoral au participat mai puţin 
de 2/3 din numărul  total al  membrilor,  încălcându-se astfel  şi  dispoziţiile 
Art. 29, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, ceea ce implică şi caracterul ilegal al cercetărilor 
efectuate de o Comisie care a fost înfiinţată fără respectarea normelor legale 
în vigoare. 

   Prin  urmare,  fac  apel  către  Instanţă  să  solicite  Grupului  Şcolar 
Industrial  Energetic  –  Turceni   o  xerocopie  oficială  a  procesului-verbal 
întocmit cu ocazia şedinţei consiliului profesoral din data de 08.06.2010 şi 
se va putea constata dacă este întrunit numărul minim de semnături prevăzut 
de Lege,  în speţă 2/3 din numărul  total  al  profesorilor  angajaţi  la  GSIE-
Turceni.  

Pe de altă parte, consider că nu a fost respectată procedura prevăzută 
de  Lege  în  sensul  constituirii  comisiei  de  cercetare  a  pretinsei  abateri 
disciplinare  în  conformitate  cu  dispoziţia  Art  119,  alin  2,  din  Legea 
128/1997, în sensul că în structura comisiei deşi au fost numiţi şi au întocmit 
raportul un număr de patru profesori, nu au avut în vedere faptul că eu nu 
sunt  membru  de  sindicat  şi  nu  a  fost  numit  în  această  comisie  un 
reprezentant cadru didactic care nu era membru de sindicat şi care trebuia 
să-mi reprezinte interesele. 

In ceea ce priveşte audierea pe care Comisia de Disciplină a efectuat-o 
faţă de subsemnatul, pot spune că această audiere s-a făcut fără respectarea 
aspectelor legislative din HG nr. 1344 / 2007 privind normele de organizare 
şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 

Potrivit  Art.  39,  alin.  2  şi  alin.  3  din  HG nr.  1344/2007  audierea 
trebuia  să  fie  consemnată  într-un  proces  verbal  distinct,  care  trebuia  să 
conţină  întrebările  formulate  de  membrii  comisiei  de  disciplină  şi 
răspunsurile  persoanei  audiate  iar  acest  proces-verbal  de  audiere  trebuia 
semnat pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la audiere.

Menţionez că audierea subsemnatului a încălcat Art. 39, alin 2 şi alin 
3 din HG nr. 1344/2007  deoarece la audierea din data de 16.06.2010 am dat 
doar o declaraţie, nu am semnat niciun proces-verbal de audiere şi nici nu 
mi-a fost adusă la cunoştinţă existenţa unui astfel de proces-verbal care ar fi 
trebuit să cuprindă întrebările formulate de memebrii comisiei de disciplină 
şi răspunsurile date de mine.

De  asemenea,  sesizarea  profesoarei  Voicu-Bujorică  Mihaela  a  fost 
depusă  la  registratura  unităţii  de  învăţământ  în  data  de  09.03.2010,  iar 
potrivit Art. 122, alin. 1 din Legea 128/1997 această sesizare era prescrisă 
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deoarece  Comisia  de  Disciplină,  care  ar  fi  trebuit  să  facă  cercetarea 
propunerii  de sancţionare formulate prin respectiva sesizare, trebuia să se 
întocmească în termen de cel  mult  30 de zile  de când a fost  înregistrată 
sesizarea  la  registatura  unităţii  de  învăţământ.  Insă,  în  situaţia  de  faţă, 
Comisia de Disciplină care a cercetat şi abaterile semnalate de profesoara 
Voicu-Bujorică Mihaela s-a constiuit 90 de zile mai tarziu, mai exact pe data 
de 08.06.2010. 

Aşadar,  Comisia  de  Disciplină  şi-a  depăşit  atribuţiunile  dând  curs 
sesizării prescrise şi a încălcat astfel Art. 122, alin. 1 din Legea 128/1997.

Articolul 263, alin 2 din Legea 53/2003 defineşte abaterea disciplinară 
ca fiind o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune săvârşită cu 
vinovăţie  de  către  salariat,  prin  care  acesta  a  încălcat  normele  legale, 
regulamentul intern sau contractul de muncă.

 Ceea  ce  reclamau  cele  două  profesoare  vizau  aspecte  ce  ţin  de 
activitatea pe care o desfăşuram pe blog-ul personal.

Pe de altă parte, Articolul 263, alin 2 din Legea 53/2003 nu pomeneşte 
nimic de activitatea pe care un individ o desfăşoară pe blog ci leagă abaterile 
disciplinare de sfera muncii. 

Eu nu aveam nicio clauză contractuală cu instituţia privitoare la blog-
ul personal şi nici în regulamentul intern nu se face vreo referire la blog.     

Blog-ul este precum un jurnal personal care însă nu e secret ci public, 
oricine având acces să îl citească dacă doreşte acest lucru.

Tot ceea ce am postat pe acel blog nu se referea în niciun caz la cadre 
din cadrul GSIE-Turceni, cu atât mai mult cu privire la cele două profesoare 
care au sesizat conducerea liceului.

Orice persoană din România este liberă să deţină un blog personal şi 
să posteze pe acesta diferite idei. Ceea ce am postat eu sunt idei personale şi 
dacă vreţi fanteziste, putând fi cunoscute de către cei interesaţi şi care sunt 
de natură a concluziona cu privire la anumite aspecte din viaţa socială.

Nu  am  intenţionat  niciun  moment  să  ştirbesc  demnitatea  vreunei 
persoane,  tot  conţinutul  constituindu-l  elemente  fanteziste  cu  caracter 
educativ. 

 Sesizările  celor  două  profesoare  le  consider  total  nefondate  şi 
tendenţioase, de natură a-mi ştirbi mie demnitatea şi prestigiul de care mă 
bucur în cadrul instituţiei educaţionale la care activez.

In conformitate cu Art. 123, alin 1 din Legea 128/1997 şi Art 28, lit.
(h)  din  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de  
învăţământ  preuniversitar,  consiliul  profesoral  stabileşte  sancţiuni 
disciplinare pe baza raportului întocmit de comisia de cercetare.
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Cu alte cuvinte, stabilirea unei sancţiuni de către consiliul profesoral 
este condiţionată de existenţa prealabilă a unui raport întocmit de Comisia 
de Disciplină. 

Aşadar, ca şi succesiune, mai întâi se întocmeşte raportul comisiei de 
cercetare şi  apoi,  pe baza acestui  raport,  se stabileşte eventual sancţiunea 
disciplinară.

Dacă se analizează adresa nr. 2505 din data de 13.07.2010 se poate 
constata că sunt înştiinţat de faptul că am fost sancţionat de către consiliul 
profesoral al GSIE-Turceni la data de 08.07.2010. şi că această sancţiune a 
fost dată în baza raportului întocmit de comisia de disciplină, raport care este 
însă înregistrat oficial pe data de 09.07.2010.

Altfel  spus,  raportul  întocmit  de  comisia  de  disciplină  a  succedat 
sanctiunea ce a fost stabilită de către consiliul profesoral al GSIE-Turceni. 
Acest fapt contravine Art. 123, alin 1 din Legea 128/1997 şi Art 28, lit.(h) 
din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar.

Pentru aceste considerente, vă rog să dispuneţi anularea deciziei de 
sancţionare  nr.  29  din  08.07.2010  stabilită  de  consiliul  profesoral  al 
Grupului Şcolar Industrial Energetic – Turceni .

Imi  rezerv  dreptul  de  a  solicita  daune  morale  Grupului  Şcolar 
Industrial Energetic – Turceni.

Anexez  la  prezenta,  copie  după  sesizările  făcute  de  cele  două 
profesoare reclamante, copie dupa declaraţia dată de mine în timpul audierii, 
copie  după  Referatul  întocmit  de  mine,  copie  după  Raportul  întocmit  de 
Comisia  de  Disciplină,  copie  după  Inştiinţarea  de  sancţionare  însoţită  de 
stampila  poştei  cu  data  de  primire,  copie  după  contestaţia  formulată  de 
subsemnatul, copie după cererea de a intra în posesia deciziei de sancţionare, 
copie  după  decizia  de  sancţionare  însoţită  de  ştampila  poştei  cu  data  de 
primire  şi  copie după cererea de a intra în posesia deciziei  la  contestaţia 
formulată de subsemnatul.   

          Data                                                                                 Semnătura
      22.09.2010

                            Domnului Preşedinte al Tribunalului Gorj
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