Anexa 19
Ministerul Justitiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Locul de deţinere ....................................

Nr.____________ din _________________

Proces-verbal
de evaluare şi reevaluare a riscului privind siguranţa locului de deţinere

Comisia, formată din: (prevăzută la art. 32 din Legea 254/2013)
Având în vedere prevederile art.28 alin.1 sau art.28 alin.2 (dupa caz) din Regulamentul de aplicare a Legii
254/2013 aprobat prin H.G. 157/2016, am evaluat/reevaluat persona privată de libertate
…………………………………, nascută la data de …………………., fiul lui ………………….. si ……………………,
în vederea INCLUDERII/NEINCLUDERII/DECLASIFICARII în/din categoria persoanelor private de libertate care
prezintă risc pentru siguranta locului de detinere si am constatat urmatoarele:
1.
Este (condamnarea), repartizat să execute pedeapsa privată de libertate în regim ………………………
2.
Pedepsele cu inchisoarea au început la data de …………………. şi expiră în termen la data de ……………..
Propozabil a fi discutat în comisia de propuneri în vederea liberării condiţionate la data de ………………...
3.
Situatia medicala ………………...
4.

Situaţia disciplinară
………………………………..
Sancţiuni:

Data
aplicării

Abaterea comisă

Măsura aplicată

Data
începerii

Data
expirării

Nr.
Dosar

Anul
dosarului

Recompense:
Data acordării

Tipul

Data punerii în aplicare

Observatii

Data
anulării

5.

Comportamentul şi personalitatea persoanei private de libertate:
Data

6.

7.

8.

Concluzii

Descrierea pe scurt a faptelor ce au determinat analizarea:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cu ocazia audierii conform art. 28 alin.7, din Regulament, persoana privată de libertate declară că:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Programele şi activităţile în care trebuie inclusă persoana privată de libertate pentru diminuarea riscului,
pentru monitorizarea comportamentului şi conduitei:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Faţă de cele de mai sus, comisia conform art. 28 alin.8, din Regulament în unanimitate/cu majoritate.

Comisia:…………………………………
………………………………………….
…………………………………………..

HOTARĂŞTE
Includerea/neincluderea/declasificarea persoanei private de libertate …………………………… în/din
categoria celor care prezintă risc pentru siguranţa locului de detinere.
Prezenta hotarâre se comunică persoanei private de libertate;
Data …………..
Semnătura persoanei private de libertate ____________________________________
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