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O R D I N  Nr. ________ /C/ _______ 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiției nr. 4800/C/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 

 

Ministrul Justiţiei,  

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor 

şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Emite următorul 

 

O R D I N 

 

Art. I. 

Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 4800/C/2018, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 1065 şi 1065 bis din 17 decembrie 2018, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

1. La articolul 93, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„e) senatorii și deputații din Parlamentul României, împreună cu persoanele care îi însoțesc, cu avizul 

camerei din care fac parte;”. 

 

2. La articolul 93, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins: 

„e1) președinții Senatului și Camerei Deputaților, precum și senatorii și deputații din Parlamentul 

României, membri ai comisiilor ori subcomisiilor de specialitate, a căror activitate interesează 

monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate, împreună cu 

persoanele care îi însoțesc;”. 
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3. La articolul 93, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„f) Avocatul poporului și adjuncții, împreună cu persoanele care îi însoțesc;”.   

 

4. După articolul 93, se introduce un nou articol, art. 931, cu următorul cuprins: 

„Art. 931. – În situația în care comportamentul persoanelor prevăzute la art. 93 lit. e), e1), f), h), i) 

și n) poate conduce la tensiuni sau manifestări ale persoanelor private de libertate de natură a 

produce evenimente negative, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor 

dispune măsurile corespunzătoare, potrivit legii, și îl informează de îndată pe ministrul justiției.” 

 

 

ART. II. 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentului ordin. 

 

 

Art. III. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Bucureşti        ____ . 07 . 2022  

 

Ministrul Justiției, 
 

Cătălin Marian PREDOIU 
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