Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Locul de deţinere………………………………………..

Anexa nr. 9

NR. ______/______________
COMISIA DE DISCIPLINĂ
HOTĂRÂREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ1
Datele de identificare ale persoanei private de libertate:
Nume şi Prenume: …………………………… Părinţii: ……………/................. Data naşterii: ...................
Regimul de executare: .............. Faptă: .................. Condamnare: .............. Cameră: .... Secţie: ……..
Descrierea abaterii disciplinare săvârşite (descrierea succintă a abaterii care face obiectul cercetării
disciplinare):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Audiată în faţa comisiei, PPL declară că: ......................................................................................
......................................................................................................................................................................
Semnătura persoanei private de libertate.................................
Încadrarea abaterii2 Legea nr. 254/2013 art. ................., lit. .......................................
Având în vedere criteriile prevăzute de art. 224 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013,
respectiv:
………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………….….....
……………………………………………………………………………………………………………….................
Comisia stabileşte următoarea sancţiune disciplinară:
……………………………………………….............
Avizul medicului3______________________________________________________________________
Sesizarea comisiei4 DA/NU _____________________________________________________________
Comisia5
- Preşedinte ______________________________
- Membru ________________________________
- Membru ________________________________
- Secretar ________________________________

Adus la cunoştinţa prin înmânarea unui exemplar al prezentei hotărâri
Data ___________ Semnătura ________
Refuză să semneze :
Secretar comisie: ________________________________ / _____________ / __________________
Grad prof., nume şi prenume
data
semnătura
La constatarea refuzului de a semna a(au) asistat___________ ___________/_______/___________
Nume şi prenume
data
semnătura
Conform art. 104 din Legea nr. 254/2013, împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a
fost aplicată o sancţiune disciplinară, persoana condamnată poate face plângere la judecătorul
de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii.
Formulez plângere6 ________ /Nu formulez plângere ________Semnătura___________________
1 – Hotărârea de sancţionare se include în dosarul individual al persoanei private de libertate.
2 – Se vor face menţiuni cu privire la tipul abaterii conform art.100 din Legea nr. 254/2013.
3 – Avizul medicului este obligatoriu doar pentru sancţiunea prevăzută de art. 101, alin (1), lit. f), din Legea nr. 254/2013.
4 – Se vor face menţiuni, după cum urmează: sesizăm comisia pentru individualizarea regimului de executare în vederea clasificării în
categoria celor cu risc pentru siguranţa penitenciarului şi/ sau în vederea schimbării regimului de executare, în situţia constatării unei fapte
grave sau unei abateri disciplinare, care fac persoana privată de libertate incompatibilă cu regimul de executare aplicat.
5 – Se vor completa în clar: gradul profesional, numele şi prenumele, apoi semnătura.
6 – Se completează cu DA, respectiv NU în cazul în care persoana privată de libertate formulează plângere la judecătorul de supraveghere
a privării de libertate: persoana privată de libertate semnează.

