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REFERAT  DE APROBARE 

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, „Transportarea persoanelor condamnate de la un 
penitenciar la altul se face în baza unui grafic aprobat de către directorul general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.” 

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, „Graficul efectuării transportului deţinuţilor între 
unităţile de penitenciare este aprobat prin decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor”. 
  

Subunitatea de Pază și Escortare Deținuți Transferați centralizează, de la toate 
structurile de evidență din unitățile subordonate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, situația deținuților propuși a fi transferați între unitățile penitenciare și 
întocmește în baza acestora desfășurătoarele de transfer, pentru fiecare din rutele 
aprobate. 

 În activitatea de transfer Subunitatea de Pază și Escortare Deținuți Transferați 
este sprijinită de mijloacele auto specializate și escorte aparținând penitenciarelor: 
Aiud, Arad, Bistrița, Botoșani, Iași, Oradea și Spital Târgu Ocna, acestea transferând 

efectivele de deținuți în baza desfășurătoarelor ce le sunt înaintate de S.P.E.D.T. 
 Având în vedere necesitatea asigurării la timp a transferului deținuților, pentru 
a fi prezentați în fața organelor judiciare, a fi internați în spitalele penitenciar, pentru 

executarea pedepsei în alt loc de deținere sau alte motive, este necesară realizarea 
unui grafic care să conțină rutele de transfer, unitățile tranzitate și orarul de începere, 

tranzitare și finalizare a misiunilor. 
           Acest grafic constituie cadrul de desfășurare a misiunilor pentru toate 
echipajele de transfer la nivel național, dar și pentru unitățile penitenciare, având în 
vedere multitudinea de activități ce preced și succed transferul deținuților.   
           În acest sens, la nivelul S.P.E.D.T. a fost elaborat un Proiectul de decizie pentru 
aprobarea graficului de realizare al transportării persoanelor condamnate,  cu mijloace 

auto de transfer, între unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.  
Prin nota internă nr. 21070 din 21.03.2016 aprobată de directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, proiectul a fost transmis spre consultare în 
unităţile penitenciare în vederea transmiterii de propuneri şi observaţii pentru eventuale 
modificări/completări ale acestuia.  
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Având în vedere cele prezentate vă adresăm rugămintea de a aproba, în 
măsura în care sunteți de acord, Decizia pentru aprobarea graficului de realizare al 
transferului persoanelor condamnate, cu mijloace auto de transport, între unitățile 
subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în forma elaborată, urmând ca 
Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
568/05.11.2015 - privind transferul cu mijloace de transport auto al persoanelor private 

de libertate între unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, să fie 
abrogată.     
  

  
 


