Anexa nr. 2

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Locul de deţinere..................................................

Proces-verbal din __________________
privind măsurile dispuse pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele
privind executarea pedepselor
În temeiul art. 61 din Legea nr. 254/2013, în perioada ……………………………, noi,
……………………………………….. şeful secţiei de carantină şi observare/şef tură2 şi
………………………………..……. educator responsabil cu derularea programului de adaptare la
condiţiile privării de libertate/supraveghetor punct de primire detinuţi2, am pus la dispoziţia
………………………………..……., născut(ă) la data de ………………, fiul (fiica) lui ……………… şi
al (a) …………………… în mapa de cameră şi prin punctele de informare şi documentare,
următoarele dispoziţii legale şi documente privind executarea pedepselor:
- prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare la executarea
pedepselor privative de libertate,
- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
- Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013;
- Ordinele şi deciziile emise în temeiul Legii nr. 254/2013;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere;
- Oferta de programe şi activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
Notă:
Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, dispoziţiile legale şi
documentele
sus-menţionate
au
fost
puse
la
dispoziţie
prin
intermediul
…………….…………………………………, persoană care poate comunica cu persoana privată de
libertate.
Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar care se clasează la
documentarul penal al deţinutului.
Şef de secţie/şef tură …………………………
(grad, nume şi prenume, semnătura)

Educator/supraveghetor PPD…………………
(grad,nume şi prenume, semnătura)

Persoana privată de libertate …………………………………….1
Am luat la cunoştinţă
(nume şi prenume, semnătura)
Persoană care comunică în temeiul art. 61 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 ……………………..
1
2

În cazul refuzului de a semna procesul-verbal, se vor face menţiuni olografe cu privire la acest aspect.
Şeful de tură şi supraveghetor punct de primire deţinuţi cu ocazia primirii prin transfer.

