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     DECIZIA 
 

                                    Nr. _______ din __________ 2016 
 

pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor prevăzute de Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 

Ţinând cont de necesitatea întocmirii în mod unitar a documentelor necesare 
desfăşurării unor activităţi reglementate de Legea 254/2013, respectiv informarea la primirea 
în locul de deţinere, încunoştinţarea familiei, asigurarea accesului la dispoziţiile legale, 
constatarea contravenţiilor şi confiscarea bunurilor şi obiectelor interzise, derularea 
procedurii disciplinare şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii comisiei de disciplină, 
precum şi pentru ţinerea evidenţei primirii, punerii în libertate şi utilizării mijloacelor de 
imobilizare;  

Potrivit dispoziţiilor art. 347 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 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 Hotărâre 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 

 
D E C I Z I E 

 Art. 1 
              Se aprobă forma şi conţinutul documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal şi de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 aprobat prin 
H.G.157/2016, cuprinse în Anexele 1 – 33,  care fac parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2  
       Documentele cuprinse în anexe se întocmesc în cadrul procedurilor derulate în  

penitenciare, precum şi centrele educative şi de detenţie ţinând cont de particularităţile 
determinate de executarea pedepsei şi a măsuri arestării preventive, ori după caz, a măsurii 
educative privative de libertate. 

Art. 3  
           Documentele întocmite conform prezentei decizii se grupează în unităţi arhivistice, 
potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic al 
dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţilor 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se depun la depozitul de arhivă al 
locului de deţinere, potrivit legii. 

Art. 4 
              Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri de 
îndeplinire a prevederilor prezentei decizii. 
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Art. 5 
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   
 
 
 

 

Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 
Director General 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 


