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REFERAT  DE APROBARE 
 
 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14.08.2013 a fost 
publicată Legea nr. 254/19.07.2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.    

Legea completează în mod firesc prevederile substanţiale şi procesuale 
privind pedepsele şi măsurile privative de libertate cuprinse în cele două coduri, 
arătând modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire astfel încât finalitatea 
acestora, şi anume resocializarea persoanei majore condamnate, dezvoltarea 
firească şi armonioasă fizică şi psihică a minorului sau a tânărului condamnat şi 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi  asigurarea bunei desfăşurări a procesului 
penal prin împiedicarea sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea 
penală sau de la judecată, să beneficieze de cât mai multe mijloace de realizare. 
           Potrivit art. 187 alin. (2) din Legea 254/2013, nu mai târziu de data intrării în 
vigoare a acestui act normativ, se impune adoptarea prin hotărâre, a regulamentului 
de aplicare a Legii. 

Astfel, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11.04.2016 a fost 
publicată H.G. nr. 157/2016 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 conformitate cu actuala reglementare este necesară elaborarea unei decizii 
prin care  se creşte gradul de securitate la nivelul întregului sistem penitenciar din 
România, prin îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor specifice întreprinse cu ocazia 
ieşirii persoanelor private de libertate din penitenciar, folosind sistemele electronice 
de supraveghere la distanţă. 

Avantajele oferite de utilizarea acestor dispozitive sunt multiple şi la acestea 
contribuie şi faptul că în acest domeniu se cercetează în permanenţă, iar funcţiile pot 
fi adaptate cerinţelor utilizatorilor (flexibilitatea sistemului de monitorizare). Dintre 
beneficiile utilizării acestor sisteme putem aminti: 

Din punct de vedere al siguranţei: 
-  cunoaşterea în permanenţă a locului în care se află cel monitorizat şi 

stocarea unui istoric impresionant cu privire la deplasările acestuia; 
-  traseele ce trebuie urmate, perimetrele şi locurile interzise pot fi stabilite 

pentru fiecare purtător în funcţie de natura infracţiunii săvârşite;  
- activităţile necesare supravegherii şi verificării persoanelor private de libertate 

sunt preluate aproape în integralitate de către aceste sisteme; 
-  reacţie rapidă a autorităţilor în caz de evadare. 
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Din punct de vedere al folosirii judicioase a personalului: 
Posibilitatea creşterii numărului de persoane private de libertate folosite la 

activităţi nesupravegheate în exteriorul locului de deţinere, concomitent cu scăderea 
numărului de agenţi însărcinaţi cu supravegherea acestora.  

În cazul folosirii la activităţi productive în exteriorul locului de deţinere numărul 
personalului necesar supravegherii persoanelor private de libertate din regim 
semideschis ar putea fi diminuat, concomitent cu creşterea numărului de puncte de 
lucru. De asemenea, se încurajează folosirea pe o scară mai largă a persoanelor 
private de libertate din regim deschis, nesupravegheate, la activităţi în exteriorul 
locului de deţinere (muncă sau activităţi de reintegrare).  

Aceste aspecte influenţează diminuarea cheltuielilor cu personalul, 
concomitent cu  creşterea veniturilor obţinute din activităţi prestate de persoanele 
condamnate. 
           Din punct de vedere al timpului şi al resurselor financiare: 

Utilizarea acestor sisteme permite economisirea resurselor financiare prin 
faptul că nu este necesară planificarea personalului în serviciul de supraveghere, nu 
se acumulează ore suplimentare, nu este necesară folosirea de mijloace de 
transport, a sistemelor de comunicare şi a altor mijloace, care cumulate implică timp 
şi resurse. 

Din punct de vedere al reintegrării sociale: 
- poate deveni un instrument util de lucru în toate penitenciarele în cazul 

recompenselor cu permisiunea ieşirii din penitenciar; 
- rol preventiv în săvârşirea de noi infracţiuni de către purtătorul brăţării;  
- creează premisele eficientizării şi diversificării pe viitor a activităţilor în care 

persoanele private de libertate pot fi folosite în vederea pregătirii reintegrării sociale 
(participarea persoanelor private de libertate la cursuri universitare sau la examene, 
acordarea asistenţei medicale la cabinete din afara locului de deţinere, studiu în 
diverse locaţii, participarea la interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă după 
punerea în libertate, susţinerea unui examen etc.); 

- chiar dacă nu a fost creată în acest scop, sistemele electronice pentru 

monitorizare la distanță pot fi folosite şi ca mijloc motivaţional pentru persoanele 
private de libertate, care nu de puţine ori au afirmat cu ocazia “Programului pilot de 
supraveghere prin mijloace electronice a persoanelor private de libertate”, că 
purtarea acestora le induce un „sentiment de libertate”; 

 

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

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, formată din 
reprezentanți ai structurilor economică, juridică, reintegrare socială,  regim 
penitenciar și cabinet.  

Proiectul de decizie a fost trimis spre consultare unităților penitenciare în 

vederea transmiterii de propuneri/observații, pentru eventuale modificări/completări 
ale acestuia. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta decizie, pe care vă 
rugăm să o aprobaţi. 
 


