
REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare 
preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora 

 
 

 
Potrivit prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi 
arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora se stabilesc prin 
regulament aprobat prin al ministrului afacerilor interne. 
 
Prezentul proiect de act normativ a fost redactat ţinându-se cont atât de necesitatea respectării 
cadrului normativ de nivel superior ce ordonă emiterea acestuia, cât şi de necesitatea 
elaborării unui document care să poată fi aplicat în activitatea Poliţiei Române. 
De asemenea, au fost avute în vedere  recomandările instituţiilor europene competente în 
materie, în special ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane ori Degradante. 
 
Astfel, proiectul stabileşte modalităţi normative de punere în practică a soluţiilor promovate 
de noul cadru legislativ adoptat începând cu anul 2013, inclusiv a elementelor de noutate în 
asigurarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate, printre care enumerăm, cu 
titlu exemplificativ, dreptul de a efectua cumpărături, dreptul la încheierea unei căsătorii, 
dreptul la comunicări on-line, dreptul la vizită intimă.  
 
De asemenea, proiectul instituie condiţii referitoare la spaţiul minim necesar cazării 
persoanelor private de libertate, în vederea respectării uneia dintre principalele recomandări 
ale organismelor internaţionale competente în domeniu, în special a Comitetului European 
pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante. 

  
Totodată, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de supraaglomerare la nivelul centrelor, 
s-a creat mecanismul de transfer al persoanelor private de libertate între centre în situaţia 
depăşirii capacităţii legale de cazare, fără a afecta buna desfăşurare a procesului penal. 

 
Prin aceasta se creează cadrul favorabil atât asigurării condiţiilor de exercitare a drepturilor 
persoanelor private de libertate, cât şi respectării măsurilor necesare pentru siguranţa 
centrelor. 

 
Măsurile referitoare la asigurarea unui spaţiu minim necesar cazării în comun a persoanelor 
private de libertate şi instituirea mecanismului pentru preîntâmpinarea supraaglomerării 
creează premisele evitării condamnării statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale. 

 
În ceea ce priveşte modul de reglementare, au fost instituite norme cu aplicabilitate imediată 
(după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial), precum şi norme ce urmează a se 
aplica în timp, în raport de identificarea resurselor necesare punerii lor în aplicare. Un 
exemplu în acest sens este cel referitor la structura funcţională pe care trebuie să o respecte un 
centru nou construit sau unul reamenajat. 



 


