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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 nr. 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. 
 În Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 271/11.IV.2016 a fost publicată Hotărârea 
Guvernului nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 

a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal care la art. 138 reglementează 
organizarea acordării dreptului la vizită. 
 
 În prezent, în unitățile penitenciare este în vigoare Decizia directorului general 

al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 448/06.07.2010 care reglementează 
acordarea dreptului la pachet și vizită pe baza unei programări prealabile. 
 În conformitate cu actuala reglementare este necesară elaborarea unei decizii 

care să stabilească procedura de lucru în ceea ce privește programarea prealabilă a 

vizitei. 

În acest sens, la nivelul instituției a fost constituită o comisie, aprobată prin 
Decizie Zilnică pe Unitate, formată din reprezentanți ai structurilor siguranța deținerii 
și regim  penitenciar, juridică și tehnologia informației și comunicații.  

Proiectul de decizie a fost transmis spre consultare în unitățile penitenciare în 
vederea transmiterii de propuneri/observații, pentru eventuale modificări/completări 
ale acestuia iar propunerile transmise au fost analizate de către grupul de lucru 
constituit. 

La data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea 
prevederile deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  
nr. 448/06.07.2010, decizie care nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României. 
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 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta decizie pentru 

aprobarea procedurii de lucru în ceea ce privește programarea prealabilă a vizitei, pe 
care vă rugăm să o aprobaţi. 

 
 


