
 
 

    

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 
www.just.ro 

 

Pagina 1 din 3 
 

 

 

Aprob, 

 

Cătălin PREDOIU, 

 

Ministrul Justiției 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

a ordinului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 

4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 

 

În prezent, la nivelul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale din cadrul Camerei Deputaților este constituită Subcomisia pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate, organism parlamentar de 

control, analiză și decizie asupra problemelor specifice, cu activitate care implică, printre 

altele, accesul în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 

Prin adresa Camerei Deputaților nr. 4e-6/133 din 03.03.2022 adresată Ministerului Justiției, s-a 

solicitat modificarea art. 93 lit. e) din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 

nr. 4800/C/2018, în sensul eliminării sintagmei „cu avizul camerei din care fac parte”, respectiv 

completarea aceleiași litere cu sintagma „împreună cu persoanele care îl însoțesc”. Argumentele 

expuse în susținerea acestor modificări vizează faptul că la nivelul Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale funcționează Subcomisia sus-menționată, iar 

față de activitatea acesteia, menținerea reglementării actuale îngreunează în mod vădit 

activitatea subcomisiei. 

 

În baza propunerii primite și a analizei realizate s-a apreciat utilă modificarea dispozițiilor legale 

în materie. 

Astfel, în prezent, art. 93 din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 

nr. 4800/C/2018 are următorul conținut: 

„Art. 93. În baza funcției și a prerogativelor conferite de aceasta, precum și pentru îndeplinirea 

atribuțiilor profesionale, în locurile de deținere au acces următoarele persoane: 

a) președintele României și prim-ministrul Guvernului României, împreună cu persoanele care 

îi însoțesc; 

b) ministrul justiției și secretarii de stat din Ministerul Justiției, împreună cu persoanele care 

îi însoțesc; 

c) directorul general și directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, împreună cu persoanele care îi însoțesc; 
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d) directorii și șefii de servicii din structura organizatorică a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor; 

e) senatorii și deputații din Parlamentul României, cu avizul camerei din care fac parte; 

f) Avocatul poporului și adjuncții; 

g) judecătorii de supraveghere a privării de libertate, în unitățile de jurisdicție; 

h) președintele Curții Constituționale, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

președinții curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor în ale căror circumscripții se află locul 

de deținere; 

i) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și adjuncții 

săi, procurorii generali ai curților de apel, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, 

procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

și prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunalele și judecătoriile în ale căror circumscripții 

se află locul de deținere; 

j) membrii corpului de control din cadrul Ministerului Justiției; 

k) personalul Administrației Naționale a Penitenciarelor care posedă legitimații cu mențiunea 

"acces în unitățile subordonate"; 

l) directorul locului de deținere și directorii adjuncți; 

m) șeful serviciului de probațiune în a cărui circumscripție se află locul de deținere, precum și 

consilierii de probațiune desemnați de acesta; 

n) membrii comisiilor sau organizațiilor internaționale a căror competență este acceptată ori 

recunoscută de România; 

o) șeful structurii de intervenție la nivel regional.” 

  

Urmare analizei efectuate la nivelul Ministerului Justiției, pentru identitate de rațiune, 

observând și argumentele expuse de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale din cadrul Camerei Deputaților, s-a apreciat că poate fi susținută 

modificarea art. 93, după cum urmează: 

➢ Modificarea lit. e): 

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

însoțesc, cu avizul camerei din care fac parte;” 

➢ Introducerea unei noi litere, e1): 

       „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 îl însoțesc;” 

➢ Modificarea lit. f): 

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

 

Pentru a reflecta scopul reglementării art. 93, observând, totodată și dificultățile invocate în 

adresa Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din cadrul 

Camerei Deputaților, s-a apreciat că același regim (de acces fără a fi necesar un aviz prealabil 

al camerei din care fac parte) se impune a fi reglementat și pentru membrii comisiilor ori 

subcomisiilor de specialitate a căror activitate interesează monitorizarea respectării drepturilor 

persoanelor în stare privativă de libertate. 
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Pentru ceilalți membri ai Parlamentului, apreciem că este justificată menținerea condiției 

avizului camerei din care fac parte. 

 

În urma analizei efectuate la nivelul structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale 

a Penitenciarelor, s-a apreciat, luându-se în considerare eforturile de menținere a unui climat 

optim în rândul populației penitenciare, că este oportună completarea Regulamentului privind 

siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în 

sensul prevederii obligației în sarcina directorului general al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor de a dispune măsurile prevăzute de lege și de a îl informa, cu maximă celeritate, 

pe ministrul justiției în situația existenței unor tensiuni sau manifestări ale persoanelor private 

de libertate de natură a produce evenimente negative, cauzate de comportamentul anumitor 

categorii de persoane care au acces, potrivit legii, în locurile de deținere.  

 

 

Astfel, proiectul de ordin propune introducerea unui 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.” 

 
 

Față de cele menționate, a fost elaborat proiectul de ordin pentru modificarea și completarea 

Ordinului ministrului justiției nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe 

care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să-l aprobați. 
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