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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, cu 
modificările şi completările ulterioare.    

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11.04.2016 a fost 
publicată Hotărâre Guvernului 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 prevederile art.199 alin. (4), art. 315 şi ale pct. 27, 32, 33 din 
Cap. III la Anexa 1 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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157 /2016, a 
fost necesară elaborarea unei decizii privind condiţiile de asigurare a materialelor 
necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în 
care sunt implicaţi deţinuţii. 

În acest sens, prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor nr. 94 din 13.05.2016, la nivelul instituţiei a fost constituit un grup de 
lucru format din reprezentanţi ai structurilor reintegrare socială, siguranţa deţinerii şi 
regim penitenciar, economico – administrative şi juridică. 

În cadrul lucrărilor grupului de lucru a fost elaborat proiectul de decizie, care 
defineşte şi stabileşte condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de 
spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi 
deţinuţii.  

Ulterior, prin grija Direcţiei Reintegrare Socială, proiectul a fost înaintat spre 
consultare unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar prin 
grija Direcţiei Contencios şi Elaborare Acte Normative acesta a fost postat, în vederea 
consultării publice, pe Portalul intern al instituţiei. 

Având în vedere cele prezentate, a fost finalizat proiectul de decizie privind 
condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi 
alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii, act normativ pe 
care vă rugăm să-l aprobaţi.  

 


