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REFERAT DE APROBARE 

Proiect Decizie 

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 şi de Regulamentul de aplicare al 
acesteia aprobat prin H.G. nr. 157/2016 

 

 

Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare al acesteia conţin dispoziţii 
specifice cu privire documentelor necesare desfăşurării unor activităţi cu privire la 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 etc. 

 
Necesitatea existenţei unor reglementări speciale şi derogatorii, diversitatea de situaţii, 

gestionarea diferitelor categorii de persoane private de libertate, au condus la situaţii în care 
unităţile penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au aplicat în mod 
neunitar prevederi legislative din acest domeniu. 

 
Din aceste considerente au fost elaborate mai multe documente specifice care să 

creeze un cadru unitar de lucru la nivelul unităţilor penitenciare. 
Documentele elaborate, de asemenea trebuie să uşureze modul de completare a 

documentelor operative şi să eficientizeze activităţile din  penitenciare, precum şi  din centrele 
educative şi de detenţie  dar care să aibă în vedere particularităţile determinate de 
executarea pedepsei şi a măsuri arestării preventive, ori după caz, a măsurii educative 
privative de libertate. 

 
În acest sens, la nivelul instituţiei a fost constituită o comisie, aprobată de directorului 

general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin D.Z.U. nr. 35/11.02.2016, formată 
din reprezentanţi ai structurilor economică, juridică, reintegrare socială, siguranţa deţinerii şi 
regim penitenciar şi cabinet.  
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Proiectul de decizie a fost transmis spre consultare în unităţile penitenciare în vederea 
transmiterii de propuneri/observaţii, pentru eventuale modificări/completări ale acestuia. 

 
Decizia de aprobare 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 şi de Regulamentul de aplicare al acesteia 
aprobat prin H.G. nr. 157/2016 este însoţită de 33 anexe. 

 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta decizie pentru stabilirea 
formei şi conţinutului documentelor, vă rugăm să o aprobaţi. 

 

 Cu stimă, 
  

       Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 
    Director general  adjunct 

 
 

Comisar şef de penitenciare Gabriel ILIE 
    Director general  adjunct 

 
  
 

Comisar şef de penitenciare  Cătălin NIŢĂ  
Director  

Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 
 
 
 

Comisar şef de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ  
      Director 

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
 
 
 

Comisar şef de penitenciare Gabriela PETROVICI 
Director 

                     Direcţia  Economico – Administrativă 
 
 
 

Comisar de penitenciare Ioana MORAR 
Director 

Direcţia Reintegrare Socială 


