
 

 

 
Anexa 7 la Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  
                                  nr. ……………….din…………………….. 
 
 

Centrele în care se fac expertize medico-legale pentru amânarea/întreruperea 

executării pedepsei pe motiv de boală pentru persoanele aflate în unitățile 
subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor (persoane arestate 

preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii și sancționate cu măsuri educative) 
 
 

 
Centrele în 
care se fac 
expertize 

medico-legale 

               Unitatea 
Categorii de 

persoane prezentate 
Regimul de executare 

 

1. Constanța 
 

 
Spitalul Penitenciar 
Poarta Albă 

 

 
- Persoane de sex 
masculin și feminin 

- Arestați preventiv 

- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 
- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

 
 
2. Giurgiu 
 

 
Penitenciarul Giurgiu 

Persoane de sex 
masculin și feminin 

- Arestați preventiv 
- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 

Penitenciarul 
Bucureşti Jilava 

Persoane de sex 
masculin  

- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

Spitalul Penitenciar 
București Jilava 

 
Persoane de sex 
feminin 

 
  -        Toate regimurile 

 
3. Argeș 
 

 
Spitalul Penitenciar 

Colibași 
 

 
Persoane de sex 

masculin și feminin 
 
 

- Arestați preventiv 

- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 
- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

 
4. București 
 

 
Spitalul Penitenciar 
București Jilava 

Persoane de sex 
masculin  

- Regim maximă siguranță 

Persoane de sex 
feminin 

- Toate regimurile 

Penitenciarul 

București Rahova 

Persoane de sex 
masculin 

- Regim închis 

- Arestați preventiv 

Penitenciarul 
București Jilava 

 
 

- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

5. Iași 
 

  
Penitenciarul Iași 

 
Persoane de sex 
masculin  
 

- Arestați preventiv 
- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 
- Regim deschis 

Persoane de sex 
feminin 

- Toate regimurile 

Penitenciarul Botoșani Persoane de sex 
masculin și feminin 

- Regimul semideschis 

6. Târgu Mureș 

 
Penitenciarul Aiud 

Persoane de sex 
masculin  
 

- Arestați preventiv 

- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 
 

Persoane de sex - Toate regimurile 



 

 

feminin 

Penitenciarul Târgu 
Mureș 

Persoane de sex 
masculin  

- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

7. Timișoara 

 
Penitenciarul Arad 

 
Persoane de sex 
masculin  

- Arestați preventiv 
- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 

Persoane de sex 
feminin 

- Toate regimurile 

Penitenciarul 

Timișoara 

Persoane de sex 
masculin 

- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

8. Cluj Napoca 

 
Spitalul Penitenciar 
Dej 

 
Persoane de sex 
masculin și feminin 
 
 

- Arestați preventiv 

- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 
- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

9. Craiova 
 

Penitenciarul Craiova Persoane de sex 
masculin 
 

- Arestați preventiv 
- Regim maximă siguranță 
- Regim închis 

Persoane de sex 
feminin 

- Toate regimurile 

Penitenciarul 
Pelendava 

Persoane de sex 
masculin 

- Regimul deschis 
- Regimul semideschis 

 

 Notă: 

1. De menționat că potrivit Ordinului DG nr. 276/2004, prezentările la comisia de noua 
expertiză medico-legala de la INML se fac de catre P. Sp. Buc. Jilava și doar în situația în care o 
persoană privată de libertate se afla internat în Penitenciarul Spital București Rahova in 
momentul solicitarii prezentarii la INML se prezintă de către acesta. 

 

2. În situația în care se dispune efectuarea expertizei medico-legale  pentru persoanele 
care execută măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie 
se vor dispune măsuri astfel încât acestea să nu fie custodiate în penitenciare pentru o perioadă 
mai mare de 10 zile. (art. 45 alin 8 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal). 

 

3. Persoane de sex masculin și feminin – persoane minore, tinere și majore de sex 

masculin sau feminin arestate preventiv / condamnate la pedeapsa închisorii /sancționate cu 
măsuri educative. 

 
 


