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                                                                DECIZIA 
 
                                           Nr.                    din                   2016 
 

pentru stabilirea modului de completare a  
   Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare 

 
 
 
  

Având în vedere dispoziţiile art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, precum şi cele ale art. 15 alin. 6 din Regulamentul 
de aplicare a Legii nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157 /2016, 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004, privind 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta  
 

 
                                                      DECIZIE 
 
    
Art. 1 

(1) Se stabilește modul de completare a registrului de evidență privind utilizarea 
mijloacelor de imobilizare. 

(2) În registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare se 
menţionează folosirea tuturor mijloacelor şi a tehnicilor de imobilizare autorizate prin 
actele normative de resort, inclusiv măsura cazării în camera de protecţie. 
 (3) Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare este 

prevăzut în anexă și cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul de 
înregistrare al raportului, numele deţinutului căruia i-au fost aplicate mijloacele de 
imobilizare, tipul incidentului în care a fost implicat, anul, luna, ziua şi ora 
aplicării/încetării aplicării mijloacelor de imobilizare, gradul profesional, numele, 
prenume şi funcţia lucrătorului care a utilizat mijloacele de imobilizare, respectiv 
semnătura ofiţerului responsabil de zonă care a efectuat completarea.  

 
Art. 2 

 (1) Mijloacele şi tehnicile de imobilizare şi control pot fi folosite de personalul 
locului de deţinere numai în condiţiile legii. 
           (2) Utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare asupra unei persoane 
private de libertate se consemnează obligatoriu în scris, cu menţionarea 
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circumstanţelor care au condus la folosirea forţei, forma sub care s-a recurs la forţă, 
precum şi motivul pentru care s-a luat această măsură.  

(3) Personalul locului de deţinere care utilizează mijloacele şi tehnicile de 
imobilizare şi control în cadrul intervenţiei reactive este obligat să completeze Raportul 
lucrătorului de penitenciare care a utilizat/va utiliza mijloacele şi tehnicile de 
imobilizare.  

(4) Personalul din cadrul structurilor specializate de intervenţie ale sistemului 
penitenciar care utilizează mijloacele şi tehnicile de imobilizare şi control în cadrul 
intervenţiei planificate este obligat să completeze Raportul personalului specializat 
care a utilizat/va utiliza mijloacele şi tehnicile de imobilizare. 

(5) După completare, rapoartele menţionate la alin. (3) şi (4) se predau 
ofiţerului responsabil de zonă, care le înaintează directorului adjunct pentru siguranţa 

deţinerii şi regim penitenciar/șef serviciu siguranţa deţinerii şi regim penitenciar spre 
avizare şi directorului unităţii pentru aprobare. În cazul în care urgenţa nu permite 
acest lucru, raportul va fi adus la cunoştinţa directorului, în cel mai scurt timp posibil. 

 
Art. 3 

 (1) După aprobarea rapoartelor menţionate la art. 1 alin. (3) şi (4), ofiţerul 
responsabil de zonă completează rubricaţia corespunzătoare din registrul de evidenţă 
privind utilizarea mijloacelor de imobilizare. 

(2) În situaţia în care au fost utilizate două sau mai multe mijloace şi/sau tehnici 
de imobilizare şi control, fiecare dintre acestea va fi menţionat separat, în ordinea 
cronologică a utilizării, sens în care îi vor fi alocate un număr curent şi o rubrică 
anume destinată. 

(3) Utilizarea unui mijloc şi/sau a unei tehnici de imobilizare şi control asupra a 

două sau mai multe persoane private de libertate se menționează separat, pentru 
fiecare deţinut, în ordinea cronologică a utilizării, sens în care îi vor fi alocate un 
număr curent şi o rubrică anume destinată. 

(4) Ofiţerul responsabil de zonă este obligat să opereze de îndată menţiunile 
corespunzătoare în Registrul de evidenţă privind aplicarea mijloacelor de imobilizare, 
dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul aprobării documentelor de către 
directorul unităţii. 

 
Art. 4 
Registrul de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare se păstrează 

la biroul şefului de tură.  
 

Art. 5 
 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă orice dispoziţii 
contrare. 
 
 Art. 6 

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 
Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 
Director general adjunct 

 
 
 

Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ 
                                                               Director 
                              Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 
 
 
 

Comisar şef de penitenciare Răzvan Constantin COŢOFANĂ 
Director  

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
 
 
 

                            Comisar şef de penitenciare Cristian VELICEA 
                              Şef serviciu siguranţa deţinerii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcomisar de penitenciare Dănuţ ILIE                                       03.03.2016 
 
Comisar şef de penitenciare Dorel FERARU                                03.03.2016 
   
Subinspector de penitenciare Irina Elena MIHAI                         03.03.2016 


