
 

 
ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 

Telefon:  021/242.05.93, 242.33.14/ Fax: 021/242.60.78 / E-mail: office@anp.gov.ro 
Pagina web: www.anp.gov.ro 

 
 

DECIZIA 
                                  

Nr.________ din _______ 2016 
 

pentru aprobarea graficului de realizare al transferului persoanelor condamnate, 

 cu mijloace auto de transport, între unitățile subordonate  
Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 

Având în vedere prevederile art. 45 și 46 din Legea nr. 254/2013 privind 

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal,  

potrivit art. 110 alin. (6) din Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 din 10 martie 
2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal,  

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 
următoarea: 

 
D E C I Z I E 

 
Art. 1 
Transferul persoanelor private de libertate cu mijloacele auto de transport, între 

unitățile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se realizează conform 
graficelor de transfer anexate.  

Art. 2 

Misiunile de transfer se efectuează, conform graficelor, în zilele de luni, marți, 
joi și vineri.  

Art. 3 

În zilele de miercuri, sâmbătă și duminică, sau în zilele considerate libere 
conform prevederilor legale, nu se efectuează misiuni de transfer. Prin excepție, se 
pot efectua misiuni și în aceste zile, dacă necesitatea operativă impune acest lucru. 
Misiunile de transfer pot fi decalate sau replanificate în situația în care condițiile 
meteorologice sunt nefavorabile sau dacă apar alte evenimente neprevăzute, situație 

în care se va lua măsura informării prealabile a unităților subordonate Administrației 
Naționale a Penitenciarelor.  

Art. 4 
Anexele 1-12 sunt clasificate potrivit legii şi fac parte integrantă din prezenta 

decizie. 
Art. 5 
Începând cu data adoptării prezentei decizii orice alte prevederi contrare 

acesteia se abrogă. 
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Art. 6 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la 
îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

Art. 7 
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


