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REFERAT  DE APROBARE 

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. 1 lit. c) 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, “Administraţia fiecãrui penitenciar 
întocmeşte urmãtoarele registre privind persoanele condamnate: (…) c) registrul de 
evidenţã privind utilizarea mijloacelor de imobilizare, în care se consemneazã anul, 
luna, ziua şi ora aplicãrii şi încetãrii aplicãrii mijloacelor de imobilizare, inclusiv privind 
cazarea în camera de protecţie.” 

Potrivit art. 15 alin. 6 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254 din 19 iulie 
2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, “Prin decizie a directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabileşte modul de completare a 
registrului prevăzut de art. 106 alin. (1) lit. c) din Lege.” 

Pentru împiedicarea acţiunilor agresive şi violente ale persoanelor private de 
libertate, restabilirea ordinii şi disciplinei în camerele de cazare sau alte locuri, precum 
şi pentru prevenirea incidentelor de altă natură, în vederea imobilizării fizice se 
folosesc mijloacele de imobilizare prevăzute de art. 12 alin. 2 din Regulamentul privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010. 

Utilizarea mijloacelor şi a tehnicilor de imobilizare şi control de către personalul 
de penitenciare, atât în cadrul intervenţiei reactive, cât şi în cadrul intervenţiei 
planificate, se realizează cu respectarea principiilor stabilite de Manualul privind 
structurile asociate pentru securitate specială, constrângere şi control, precum şi 
pentru utilizarea mijloacelor şi a tehnicilor de imobilizare aprobat prin Decizia 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 429/2011. 

Tehnicile de imobilizare şi control pot fi folosite de personalul locului de 

deţinere numai în condiţiile legii. Ori de câte ori un membru al personalului a folosit 

mijloace şi tehnici de imobilizare asupra unei persoane private de libertate acesta este 

obligat să menţioneze în scris circumstanţele care au condus la folosirea forţei, forma 

sub care a recurs la forţă, precum şi motivul pentru care a luat această măsură. După 

completare, formularul se înaintează ofiţerului responsabil de zonă pentru a fi 

prezentat directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar pentru 

avizare şi directorului unităţii pentru a autoriza imobilizarea. În cazul în care urgenţa 



nu permite acest lucru, raportul va fi adus la cunoştinţa directorului, în cel mai scurt 

timp posibil. 

După încheierea incidentului, ofiţerul responsabil de zonă va completa raportul 

de gestionare a incidentelor şi de folosire a mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare, pe 

care îl va înainta, împreuna cu  celelalte documente prevăzute de Manualul pentru 

gestionarea incidentelor - vol. I - Gestionarea incidentelor operaţionale aprobat prin 

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2748/C/2010, directorului adjunct pentru siguranţa 

deţinerii şi regim penitenciar pentru avizare şi directorului unităţii pentru aprobare. 

Pentru păstrarea unei evidenţe operative stricte a cazurilor în care s-a impus 

utilizarea mijloacelor şi a tehnicilor de imobilizare, se impune instituirea unui registru 

unic, gestionat la nivelul biroului şefului de tură, disponibil în permanenţă, document în 

care să fie menţionate numărul de înregistrare al raportului, anul, luna, ziua şi ora 

aplicãrii şi încetãrii aplicãrii mijloacelor de imobilizare, respectiv gradul profesional, 

numele şi prenumele ofiţerului responsabil de zonă care a efectuat înregistrarea. 

În acest sens, la nivelul instituţiei noastre, prin nota internă nr.21070 din 

10.02.2016 aprobată de directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor a fost constituit un grup de lucru format din specialişti ai DSDRP, 
DMRU şi Penitenciarul Bucureşti-Rahova.  

Proiectul de decizie a fost transmis spre consultare în unităţile penitenciare în 

vederea transmiterii de propuneri şi observaţii, pentru eventuale modificări/completări 
ale acestuia.  
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul deciziei pentru 
stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind aplicarea 
mijloacelor de imobilizare, act normativ pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 
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       Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 

    Director general  adjunct 
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