
                         

 

 

 

Propunerile de modificare a Regulamentului de aplicarea Legii 275/2006 

privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in 

cursul procesului penal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1897/2006 

 

 

Hotărârea Guvernului 

Nr. ___ din _____ 2010 

de  modificarea a 

Regulamentului de aplicare a 

Legii nr. 275/2006 

Propunere de modificare a HG 

nr. ___ din ___ 2010 de  

modificarea a Regulamentului 

de aplicare a Legii nr. 275/2006 

Motivaţie 

Art. 17 (3) Administraţia locului 

de deţinere este obligată să afişeze, 

în locuri vizibile, drepturile şi 

obligaţiile persoanelor private de 

libertate, precum şi atribuţiile 

personalului. 

Art. 17 alin. 3: Administraţia 

locului de deţinere este obligată 

să afişeze, în locuri vizibile, 

drepturile şi obligaţiile 

persoanelor private de libertate, 

precum şi atribuţiile şi normele 

de conduită profesională ale 

personalului. 

Este necesar ca persoanele private 

de libertate să cunoască atât 

atribuţiile cât şi normele de 

conduită ale personalului. 

Art. 18 (1) 

p) alte prevederi. 

 

Art. 18 (1) 

p) extrase din Ordinele 

Ministerului Justiţiei şi ale 

Administraţiei Naţionale ale 

Penitenciarelor ce fac referire la 

modul de executare a pedepselor 

de către persoanele private de 

libertate; 

r) alte prevederi. 

Monitorizarea efectuată de noi a 

arătat că Ordinele ANP (de 

exemplu ORD 572 sau 587 din 

2010) ce fac referire direct la 

persoanele private de libertate nu 

sunt accesibile acestora deşi 

reglementează suplimentar modul 

de schimbare a regimului sau 

participarea la activităţi 

productive.  

 



Art. 43 Condiţii de acordare a 

vizitei intime: 

(1) Persoanele private de 

libertate beneficiază, la cerere, de 

vizită intimă dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii : 

a) sunt condamnate 

definitiv si sunt repartizate într-un 

regim de executare a pedepselor 

privative de libertate; 

b) nu sunt cercetate sau în 

curs de judecată în alte cauze 

penale; 

c) există o relaţie de 

căsătorie, dovedită prin copie 

legalizată a certificatului de 

căsătorie, sau, după caz, o relaţie 

de parteneriat similară relaţiilor 

stabilite între soţi; 

d) nu au beneficiat, în 

ultimele 3 luni anterioare solicitării 

vizitei intime, de permisiunea de 

ieşire din penitenciar; 

e) nu au fost sancţionate 

disciplinar pe o perioadă de 6 luni, 

anterioară solicitării vizitei intime, 

sau sancţiunea a fost ridicată; 

f) participă activ la 

programele şi activităţile de 

educaţie şi asistenţă psihosocială 

recomandate în Planul 

individualizat de evaluare şi 

intervenţie educativă şi terapeutică 

ori la activităţi productive. 

 

Art. 43 Condiţii de acordare a 

vizitei intime: 

(1) Persoanele private de 

libertate beneficiază, la cerere, de 

vizită intimă dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii : 

a) sunt condamnate 

definitiv şi sunt repartizate într-un 

regim de executare a pedepselor 

privative de libertate; 

b) există o relaţie de 

căsătorie, dovedită prin copie 

legalizată a certificatului de 

căsătorie, sau, după caz, o relaţie 

de parteneriat similară relaţiilor 

stabilite între soţi; 

c) nu au beneficiat, în 

ultimele 3 luni anterioare 

solicitării vizitei intime, de 

permisiunea de ieşire din 

penitenciar; 

d) nu au fost sancţionate 

disciplinar pe o perioadă de 6 

luni, anterioară solicitării vizitei 

intime, sau sancţiunea a fost 

ridicată; 

e) a obţinut rezultate 

pozitive la programele şi 

activităţile de educaţie şi asistenţă 

psihosocială recomandate în 

Planul individualizat de evaluare 

şi intervenţie educativă şi 

terapeutică ori la activităţi 

productive. 

 

Condiţia de la “b” trebuie 

eliminată deoarece: 

 - persoana are o condamnare 

definitivă şi un regim stabilit deci 

personalitatea şi riscul sunt 

cunoscute 

- face eforturi pentru reintegrarea 

socială conform e)  

-prezumţia de nevinovăţie, faptul 

că este cercetat sau în curs de 

judecată nu trebuie să-i limiteze 

drepturile; Dacă faptul că este 

cercetat sau în curs de judecată 

are o mai mare importanţă decât o 

condamnare definitivă şi 

desfăşurarea planului de 

intervenţie elaborat de personalul 

penitenciarului atunci ar trebui ca 

automat să fie trecut la regim  

 

Referitor la participarea activă 

considerăm că trebuie înlocuită cu 

rezultatele obţinute deoarece: 

- participare activă este un 

termen vag şi nu are 

relevanţă pentru procesul 

de reintegrare. 

Rezultatele obţinute sunt 

măsurabile şi de durată. 

Efectul participării 

respectiv rezultatele se 

poate vedea şi după 

încheierea participării; 

- sistemul penitenciar nu 

are capacitatea de a 

include toţi condamnaţii 

în activităţi potrivite cu 

nevoile identificate şi nu 

le creează condiţii pentru 

reintegrare socială. În 

aceste condiţii nu se pot 

include criterii referitoare 



la participare. 

Art. 57 

„În toate situaţiile în care 

persoanele private de libertate se 

află nesupravegheate de către 

personalul locului de deţinere, în 

diferite zone din afara acestuia, 

sunt informate organele de poliţie 

din raza teritorială a acestor zone.” 

 

Trebuie eliminat. În situaţia în care persoana privată 

de libertate se află în regim 

deschis (numai aceste persoane ar 

putea circula nesupravegheaţi în 

afara penitenciarului) şi este 

angajată la o firmă privată care 

are activităţi pe teren care zona de 

desfăşurare a activităţii se 

modifică zilnic sau chiar în 

timpul zilei de lucru cum se va 

proceda. Cel mai probabil că ne 

vor încheia contracte cu astfel de 

firme şi se vor limita posibilităţile 

de reintegrare a persoanelor 

condamnate.  

Art.61 

„(6) Împotriva încheierii 

judecătorului delegat pentru 

executarea pedepselor privative de 

libertate persoana privată de 

libertate şi administraţia locului de 

deţinere poate introduce 

contestaţie la judecătoria în a cărei 

circumscripţie se află locul de 

deţinere, în termen de 5 zile de la 

comunicarea încheierii.” 

Art.61 

„(6) Împotriva încheierii 

judecătorului delegat pentru 

executarea pedepselor privative 

de libertate persoana privată de 

libertate şi administraţia locului 

de deţinere pot introduce 

contestaţie la judecătoria în a 

cărei circumscripţie se află locul 

de deţinere, în termen de 5 zile de 

la comunicarea încheierii.” 

Nu este corect gramatical.  

Art.63 

„j) procurarea, deţinerea 

sau utilizarea de bani, 

medicamente, telefoane mobile, 

bunuri sau alte valori în alte 

condiţii decât cele admise;” 

 

Art.63 

„j) procurarea, deţinerea sau 

utilizarea de bani, medicamente, 

telefoane mobile, bunuri sau alte 

valori în alte condiţii decât cele 

admise; Lista medicamentelor, 

bunuilor sau a altor valori - va 

fi stabilită prin ordin al 

ministrului justiţiei.” 

 

Bunurile, valorile şi chiar 

medicamentele pe care persoanele 

private de libertate nu au voie să 

le deţină trebuie să fie publică. 

Art.77 

„(1) În perioada de carantină şi 

Art.77 

„(1) În perioada de carantină şi 

În activitatea noastră de 

monitorizare am întâlnit situaţii în 

care psihologii au refuzat să ne 



observare se studiază 

comportamentul şi personalitatea 

persoanelor private de libertate, se 

efectuează examene medicale, 

activităţi de educaţie sanitară, 

examene psihologice, se evaluează 

necesităţile educaţionale, de 

asistenţă psihologică şi socială, în 

scopul formulării diagnosticului şi 

prognozei criminologice, precum şi 

gradul de adaptabilitate la privarea 

de libertate.” 

 

observare se studiază 

comportamentul şi personalitatea 

persoanelor private de libertate, se 

efectuează examene medicale, 

activităţi de educaţie sanitară, 

examene psihologice, se 

evaluează necesităţile 

educaţionale, de asistenţă 

psihologică şi socială, în scopul 

formulării diagnosticului şi 

prognozei criminologice, precum 

şi gradul de adaptabilitate la 

privarea de libertate. Persoana 

privată de libertate şi 

reprezentanţii acesteia vor avea 

acces la toate documentele 

întocmite de personalul locului 

de deţinere şi aflate în dosarul 

personal inclusiv examene 

psihologice, documentele pe 

baza cărora s-a formulat 

diagnosticul, prognoza 

criminologică şi gradul de 

adaptabilitate la privarea de 

libertate. Documentele tip 

utilizate în dosarul de 

penitenciar precum şi 

procedurile de completare a 

acestora vor fi aprobate prin 

ordin al ministrului justiţiei şi 

publicate în monitorul oficial.” 

permită accesul la evaluările 

psihologice deşi aveam acordul 

scris al persoanei condamnate şi 

acelaşi refuz l-au primit şi 

persoanele condamnate. 

Considerăm că toate documentele 

întocmite  de personalul 

penitenciar cu referire la 

persoanele private de libertate pe 

baza cărora se iau decizii asupra 

modului de executare a sentinţei 

trebuie să fie accesibile 

persoanelor în cauză.  

Art. 93 

(2) Regimul de maximă 

siguranţă se aplică şi persoanelor 

private de libertate, clasificate 

iniţial în alt regim de executare, 

care au comis o infracţiune sau o 

abatere disciplinară gravă pe 

timpul executării pedepsei şi care, 

prin conduita lor, afectează 

desfăşurarea normală a activităţilor 

în locul de deţinere ori siguranţa 

acestuia, precum şi celor care 

Art. 93 

(2) Regimul de maximă 

siguranţă se aplică şi 

persoanelor private de libertate, 

clasificate iniţial în alt regim de 

executare, care sunt evaluate şi 

prezintă risc pentru siguranţa 

penitenciarului.” 

 

Considerăm că situaţiile propuse 

spre excludere de către noi din 

aliniat sunt acoperite de alte 

prevederi ale legii şi 

regulamentului sau include deja 

in definirea riscului pentru 

penitenciar. 



prezintă risc pentru siguranţa 

penitenciarului.” 

Art. 93
1 

(3) Criteriile care sunt luate în 

considerare la stabilirea riscului pe 

care îl prezintă persoana 

condamnată pentru siguranţa 

penitenciarului sunt următoarele: 

a) modul de săvârşire 

a infracţiunii pentru care a fost 

sancţionat cu pedeapsa închisorii 

sau detenţiune pe viaţă (prin 

violenţă, folosirea armelor de foc, 

motive josnice sau cruzime); 

 

Art. 93
1 

(3) Criteriile care sunt luate în 

considerare la stabilirea riscului 

pe care îl prezintă persoana 

condamnată pentru siguranţa 

penitenciarului sunt următoarele: 

numerotarea se reface. 

Propunem eliminarea textului de 

la litera a) deoarece instanţa a luat 

în considerare circumstanţele 

menţionate când a pronunţat 

sentinţa şi a stabilit durata 

perioadei de privare de libertate 

care conform prevederilor legii 

conduce spre tipul de regim. 

Exprimările din textul propus sunt 

prea generale sau vagi. În cazul 

infracţiunilor de tâlhărie 

condamnatul  prezintă risc pentru 

penitenciar? Cine stabileşte dacă 

motivele sunt josnice sau nu? 

Formularea din text introduce 

criterii care nu sunt clar definite şi 

dau posibilitatea de aprecieri 

subiective. 

Art. 93
1 

(3) 

f) instigarea, influenţarea sau 

participarea în orice mod 

la producerea de incidente 

critice; 

 

Art.93 indice 3 lit.”f”:instigarea, 

influenţarea sau participarea în 

orice mod la producerea de 

incidente critice; Incidentele 

critice sunt ….” 

Este necesar ca un act normativ 

care introduce  un criteriu care 

conduce la limitarea suplimentară  

a drepturilor şi libertăţilor 

persoanei să definească acest 

criteriu. Ne referim la 

„incidentele critice”. 

Art. 126 

„(2) Persoanele private de 

libertate, care execută pedeapsa în 

acest regim, pot frecventa cursuri 

de şcolarizare, de calificare sau 

învăţământ universitar, pot 

beneficia de asistenţă medicală, 

inclusiv de medicină dentară, pot 

participa individual sau în grup la 

programe culturale, educative, 

sportive, artistice şi religioase, în 

afara locului de deţinere. În 

anumite situaţii, cu aprobarea 

Art. 126 

„(2) Persoanele private de 

libertate, care execută pedeapsa în 

acest regim, pot frecventa cursuri 

de şcolarizare, de calificare sau 

învăţământ universitar, pot 

beneficia de asistenţă medicală, 

inclusiv de medicină dentară, pot 

participa individual sau în grup la 

programe culturale, educative, 

sportive, artistice şi religioase, în 

afara locului de deţinere.” 

Propunem eliminarea textului 

subliniat deoarece introduce un 

element (aprobarea directorului 

locului de deţinere) care nu are 

nici un sens. Cum poate aproba 

directorul locului de deţinere 

participarea „reprezentanţilor 

societăţii” la activităţi desfăşurate 

în comunitate? Poate aproba, în 

situaţia organizării de către  o 

firmă privată a unor cursuri 

şcolare, de calificare sau a unei  

activităţi productive lista de 

participanţi a acestei firme? 



directorului locului de deţinere, pot 

lua parte la aceste activităţi şi 

membrii de familie ai acestora sau 

reprezentanţi ai societăţii.” 

 

 Restricţionarea participării 

membrilor de familie la aceleaşi 

activităţi nu are sens în condiţiile 

în care vizitele familiei sunt 

desfăşurate cu limitări minime.  

Art. 159 

(2) Este interzisă folosirea ca 

sancţiune a mijloacelor de 

constrângere sau imobilizare. 

Folosirea acestor mijloace este 

posibilă atunci când persoana 

privată de libertate se află într-o 

stare de criză sau există riscul 

iminent de autorănire ori de 

violenţă asupra altor persoane sau 

ca măsură de siguranţă pe timpul 

escortării la organele judiciare, la 

unităţi sanitare sau în alte locuri, 

fiind însă înlăturate când 

autoritatea judiciară sau 

administrativă dispune în acest 

sens.  

 

Art. 198 

(2) Este interzisă folosirea ca 

sancţiune a mijloacelor de 

constrângere sau imobilizare. 

Folosirea acestor mijloace este 

permisă atunci când persoana 

privată de libertate se află într-o 

stare de criză sau există riscul 

iminent de autorănire ori de 

violenţă asupra altor persoane sau 

ca măsură de siguranţă pe timpul 

escortării la organele judiciare, la 

unităţi sanitare sau în alte locuri, 

fiind însă înlăturate când 

autoritatea judiciară sau 

administrativă dispune în acest 

sens. Definiţia stare de criză: ce 

înseamnă stare de criză. În 

situaţia în care persoana 

privată de libertate se află într-

o stare de criză sau există riscul 

iminent de autorănire ori de 

violenţă asupra altor persoane 

mijloacele după trecerea a două 

ore de la aplicarea mijloacelor 

de   imobilizare personalul 

penitenciarului este obligat să 

asigure supravegherea 

permanentă a persoanei 

imobilizate. Măsurile de 

imobilizare pot fi menţinute 

după trecerea a 4 ore numai cu 

aprobarea scrisă a 

Judecătorului Delegat.  

 

Cazul de la Penitenciarul Galaţi 

din anul 2010 a arătat că 

imobilizarea la pat a persoanelor 

private de libertate nu este 

suficient de bine reglementată şi 

lasă loc de tratamente inumane şi 

degradante. 

 

Considerăm că imobilizarea 

trebuie să fie limitată în timp şi 

peste o anumită durată controlul 

procedurii trebuie să revină 

Judecătorului Delegat. De 

asemenea este necesar ca să fie 

inclusă definiţia situaţiei de criză. 

Este normal ca imobilizarea să fie 

utilizată numai în situaţii 

expeţionale. 



La articolul 164, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) În raport de tipul 

regimului de executare, 

persoanelor private de libertate li 

se poate cere să muncească. În 

acest sens, se ţine seama de 

calificarea, deprinderile şi 

aptitudinile fiecărei persoane 

private de libertate, de vârstă, 

starea de sănătate, precum şi de 

programele destinate sprijinirii 

formării profesionale a acestora.” 

 

La articolul 164, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) În raport de tipul 

regimului de executare, 

persoanelor private de libertate li 

se poate cere să muncească.  

Unitatea penitenciară 

are obligaţia de a oferi locuri de 

muncă tuturor persoanelor 

private de libertate care cer să 

muncească. În acest sens, se ţine 

seama de calificarea, deprinderile 

şi aptitudinile fiecărei persoane 

private de libertate, de vârstă, 

starea de sănătate, precum şi de 

programele destinate sprijinirii 

formării profesionale a acestora.” 

Considerăm că este necesar ca 

atunci când persoanele private de 

libertate solicită să muncească să 

li se ofere de muncă ca o 

componentă a eforturilor de 

reintegrare în societate. 

 


