
tItLuL II. JuDECĂtoRuL 
 DE SuPRAvEGHERE A PRIvĂRII  

DE LIBERtAtE

Art. 8. Desemnarea judecătorului de supraveghere a privării de 
liber tate şi a grefierului. (1) Preşedintele curţii de apel în a cărei rază 
teritorială funcţionează un penitenciar, un centru de reţinere şi arestare 
preventivă, un centru de arestare preventivă, un centru educativ ori 
un centru de detenţie desemnează, anual, unul sau mai mulţi judecători 
de supraveghere a privării de libertate, de la instanţele din raza curţii 
de apel.
(2) Preşedintele curţii de apel desemnează, în aceleaşi condiţii, unul 
sau mai mulţi judecători supleanţi, care îşi vor exercita atribuţiile de 
supra veghere a executării pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate pe durata imposibilităţii exercitării acestora de către judecătorul 
titular.
(3) Desemnarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate 
şi a supleanţilor se face în baza acordului prealabil scris al acestora, 
cu precădere dintre judecătorii care, anterior, au avut aceeaşi calitate 
ori au exercitat atribuţii în cadrul compartimentului de executări 
penale al instanţei.
(4) Preşedintele curţii de apel desemnează, anual, grefieri şi grefieri 
supleanţi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul judecă‑
torului de supraveghere a privării de libertate.

COMENTARIU

Judecătorul de supraveghere a privării de libertate îşi desfăşoară activitatea 
în penitenciare, în centre de reţinere şi arestare preventivă, în centre educative 
şi în centre de detenţie şi are ca principală atribuţie supravegherea şi controlul 
legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate. 
Această instituţie nouă vine să consolideze opţiunea legiuitorului pentru 
un control mai eficient al modului în care le sunt respectate drepturile 
per soanelor private de libertate şi pentru a verifica modul în care aceste 
pedepse şi măsuri sunt executate. 
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Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi activităţilor judecătorului de supraveghere 
a privării de libertate, acesta este desemnat de către preşedintele curţii de 
apel în a cărei rază teritorială funcţionează penitenciarul, centrul de reţinere şi 
arestare preventivă, centrul educativ ori centrul de detenţie. Pentru asigurarea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestuia, tot preşedintele curţii de 
apel mai desemnează anual grefierii şi grefierii supleanţi necesari activităţii 
de evidenţă şi registratură a biroului.

În exercitarea atribuţiilor sale[1], judecătorul de supraveghere a privării 
de libertate este independent, imparţial şi se supune numai legii. În cazul în 
care are de soluţionat sesizări sau cereri care privesc pe soţul, ruda ori afinul 
său până la gradul al IV‑lea inclusiv ori dacă se află într‑o altă situaţie dintre 
cele prevăzute la art. 177 CP sau cu privire la care consideră că i‑ar fi afectată 
imparţialitatea, acestea se soluţionează de judecătorul supleant[2]. Existenţa 
acestei împrejurări se aduce imediat la cunoştinţa preşedintelui curţii de 
apel în a cărei rază teritorială se află locul de detenţie.

Personalul penitenciarului trebuie să ofere sprijin biroului judecătorului 
de supraveghere a privării de libertate, prin transmiterea tuturor sesizărilor 
şi contestaţiilor formulate de persoanele private de libertate, să înainteze 
dosarele instanţei de judecată, să îi înştiinţeze pe cei în cauză despre audierile 
în vederea rezolvării plângerilor.

Instituţia judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzută 
de prezenta Lege vine să înlocuiască instituţia judecătorului delegat din 
vechea Lege nr. 275/2006, ce statua în art. 6 că judecătorul delegat pentru 
executarea pedepselor privative de libertate supraveghează şi controlează 
asigurarea legalităţii în executarea acestor pedepse şi exercită celelalte atribuţii 
stabilite prin lege. Apreciem că noua reglementare este mai cuprinzătoare 
faţă de reglementarea anterioară şi trasează foarte bine cadrul atribuţiilor 
judecătorului de supraveghere a privării de libertate, acoperind astfel 
neajunsurile vechii dispoziţii privind rolul şi funcţia judecătorului delegat.

Art. 9. Activitatea judecătorului de supraveghere a privării de 
libertate. (1) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate 
supra veghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea 

[1]  A se vedea Regulamentul privind organizarea activităţii judecătorului de suprave‑
ghere a privării de libertate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 89/2014 (M. Of. nr. 77 din 31 ianuarie 2014).

[2]  Judecătorul supleant este numit tot de către preşedintele curţii de apel.
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pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea 
atribuţiilor stabilite prin prezenta lege. Pe durata exercitării atribuţiilor 
privind supravegherea executării pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate, judecătorii nu pot desfăşura alte activităţi la instanţa din 
cadrul căreia au fost desemnaţi.
(2) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate exercită 
următoarele atribuţii administrative şi administrativ‑jurisdicţionale:
a) soluţionează plângerile deţinuţilor privind exercitarea drepturilor 
prevăzute de prezenta lege;
b) soluţionează plângerile privind stabilirea şi schimbarea regimurilor 
de executare a pedepselor şi a măsurilor educative privative de 
libertate;
c) soluţionează plângerile deţinuţilor privind aplicarea sancţiunilor 
disciplinare;
d) participă la procedura refuzului de hrană;
e) participă, în calitate de preşedinte, la şedinţele comisiei pentru 
liberare condiţionată;
f) exercită orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.
(3) Atribuţiile administrativ‑jurisdicţionale se exercită în cadrul 
procedurilor speciale prevăzute în prezenta lege şi se finalizează 
printr‑un act administrativ‑jurisdicţional, denumit încheiere.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, judecătorul de supraveghere a 
privării de libertate poate audia orice persoană, poate solicita informaţii 
ori înscrisuri de la administraţia locului de deţinere, poate face 
verificări la faţa locului şi are acces la dosarul individual al deţinuţilor, 
la evidenţe şi orice alte înscrisuri sau înregistrări necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
(5) Încheierile judecătorului de supraveghere a privării de libertate 
devenite executorii, precum şi dispoziţiile scrise date administraţiei 
locului de deţinere în procedura refuzului de hrană, potrivit legii, 
sunt obligatorii.
(6) Administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere 
şi arestare preventivă, centrului de arestare preventivă, centrului 
educativ şi centrului de detenţie pune la dispoziţia judecătorului un 
spaţiu amenajat. Ministerul Justiţiei asigură dotarea spaţiului cu 
mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
acestuia.
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ii. judecătorul de supraveghere a privării de libertate 37

COMENTARIU

Este foarte important să precizăm că judecătorul de supraveghere a 
privării de libertate nu face parte din personalul vreunui penitenciar sau 
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât între acesta şi 
personalul de conducere al administraţiei penitenciare nu pot exista în 
niciun caz raporturi de subordonare ierarhică, din contră, dispoziţiile emise 
în scris şi motivat de acesta sunt obligatorii, conform legii, pentru întregul 
personal al penitenciarelor.

Pe durata exercitării atribuţiilor privind supravegherea executării pedep-
selor şi a măsurilor privative de libertate, judecătorul de supraveghere a 
privării de libertate nu poate desfăşura alte activităţi la instanţa din cadrul 
căreia a fost desemnat. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate 
poate audia orice persoană condamnată sau care desfăşoară activităţi în 
sistemul penitenciar, poate solicita informaţii ori înscrisuri de la administraţia 
locului de deţinere, poate face verificări la faţa locului şi are acces la dosarul 
individual al deţinuţilor, la evidenţe şi orice alte înscrisuri sau înregistrări 
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, cu respectarea 
confidenţialităţii şi a secretului profesional, obligaţie care incumbă şi grefie‑
rului desemnat de preşedintele curţii de apel.

Astfel, atribuţiile judecătorului de supraveghere a privării de libertate se 
pot împărţi în atribuţii cu caracter administrativ-jurisdicţional (soluţionarea 
în termenul stipulat de lege a plângerilor deţinuţilor privind exercitarea 
drepturilor prevăzute de lege; soluţionarea plângerilor privind stabilirea şi 
schimbarea regimurilor de executare a pedepselor şi a măsurilor educative 
privative de libertate; soluţionarea plângerilor deţinuţilor privind aplicarea 
sancţiunilor disciplinare) şi atribuţii cu caracter administrativ (acordarea de 
audienţe persoanelor private de libertate; exercitarea atribuţiilor prevăzute 
de lege referitoare la procedura refuzului de hrană; participarea, în calitate de 
preşedinte, la şedinţele comisiei pentru liberare condiţionată; participarea, 
în calitate de preşedinte, la procedura de înlocuire a măsurii internării în 
centrul de detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării 
zilnice; participarea, în calitate de preşedinte, la procedura de acordare a 
liberării din centrul educativ sau de detenţie; participarea, în calitate de 
preşedinte, la procedura pentru continuarea executării măsurii educative 
privative de libertate în penitenciar; acordarea avizului pentru recoltarea 
probelor biologice în vederea testării persoanei condamnate, în cazul în 
care există indicii că aceasta a consumat substanţe stupefiante, alcool ori 
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substanţe toxice sau a ingerat fără prescripţie medicală medicamente de 
natură a crea tulburări de comportament; efectuarea de controale la faţa 
locului, în locurile de detenţie). 

Grefierul desemnat pentru a‑şi desfăşura activitatea la biroul judecătorului 
de supraveghere a privării de libertate îl ajută în exercitarea atribuţiilor sale, 
aflându‑se în subordinea şi controlul acestuia, atribuţiile sale fiind stabilite 
prin art. 10 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/2014.

Art. 9



tItLuL III. ExECutAREA PEDEPSELoR  
PRIvAtIvE DE LIBERtAtE

Capitolul I. organizarea executării  
pedepselor privative de libertate

Art. 10. Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (1) Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor este instituţia publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, având ca scop coordonarea 
şi controlul activităţii unităţilor care se organizează şi funcţionează 
în subordinea sa.
(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigu‑
rată de un director general, numit prin ordin al ministrului justiţiei.
(4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
are calitatea de ordonator secundar de credite.
(5) Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură 
din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

COMENTARIU

Sistemul unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitencia‑
relor este organizat astfel: penitenciare, penitenciare pentru tineri, peni‑
tenciare pentru femei, penitenciare‑spital, penitenciare în care funcţionează 
secţii speciale pentru continuarea executării măsurii educative privative de 
libertate, centre de arestare preventivă, secţii speciale de arestare preventivă, 
secţii speciale de executare a măsurilor educative privative de libertate, 
centre educative, centre de detenţie şi penitenciare cu rol de coordonare a 
penitenciarelor dintr‑o zonă geografică. Conform Regulamentului de punere 
în aplicare a prezentei Legi[1], aceste penitenciare cu rol de coordonare se 
pot stabili pentru eficientizarea misiunilor şi activităţilor desfăşurate în 
comun şi pentru descentralizarea unor activităţi şi responsabilităţi din sarcina 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, centrelor de arestare preventivă, 
precum şi a centrelor educative şi de detenţie dintr‑o zonă geografică.

[1]  Art. 12 alin. (1) din Regulament.
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În subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se regăsesc 
33 de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti‑Târgşorul Nou, 
6 penitenciare‑spital (Bucureşti‑Jilava, Bucureşti‑Rahova, Mioveni, Dej, 
Constanţa‑Poarta Albă şi Târgu Ocna), 2 centre de detenţie (Craiova şi 
Brăila‑Tichileşti) şi 2 centre educative (Buziaş şi Târgu Ocna)[1]. 

Din sistemul administraţiei penitenciare mai fac parte Şcoala Naţională 
de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, centrele de pregătire a 
personalului (Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare – Complex Sovata, 
Sovata, Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare – Complex Flamingo Eforie 
Sud, Eforie Sud, Centrul de formare profesională Arad, în cadrul Penitenciarului 
Arad, Centrul de formare profesională Rodbav, în cadrul Penitenciarului 
Codlea, Centrul de formare profesională Amara, în cadrul Penitenciarului 
Slobozia şi Centrul de formare profesională Chilia, în cadrul Penitenciarului 
Tulcea) şi Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii Jilava. 

Pentru aplicarea în mod unitar, în unităţile subordonate, a prevederilor 
privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorul 
general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei de 
întreaga activitate desfăşurată de administraţia penitenciară. În activitatea 
sa de conducere a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi, 
care angajează şi reprezintă administraţia penitenciară pe baza mandatului 
expres dat prin decizia directorului general.

În structura organizatorică a aparatului central al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii, secţii, birouri, compartimente, 
grupuri de lucru temporare sau funcţionale înfiinţate prin decizie a directorului 
general. Atribuţiile şi competenţele personalului din aparatul central se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 11. Penitenciarele. (1) Pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi a 
închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.
(2) Penitenciarele se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, au 
personalitate juridică şi sunt în subordinea Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor.

[1]  H.G. nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 849 din 26 octombrie 2016).
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(3) Organizarea şi funcţionarea penitenciarelor se stabilesc prin 
regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) În cadrul penitenciarelor se pot înfiinţa, prin decizie a directorului 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor[1], secţii interioare 
sau exterioare, în raport cu regimurile de executare a pedepselor 
privative de libertate, categoriile de persoane condamnate şi cerinţele 
speciale de protecţie a anumitor categorii de deţinuţi.
(5) Penitenciarul în care persoana condamnată execută pedeapsa 
privativă de libertate se stabileşte de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. La stabilirea penitenciarului se are în vedere ca acesta 
să fie situat cât mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei 
condamnate, ţinându‑se seama şi de regimul de executare, măsurile 
de siguranţă ce trebuie luate, nevoile de reintegrare socială identificate, 
sex şi vârstă.

COMENTARIU

Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă 
constă în ansamblul de proceduri prevăzute de lege pentru încarcerarea 
persoanei condamnate. Noţiunea „loc de deţinere”, utilizată şi de art. 557 
alin. (1) CPP, cuprinde penitenciarele cu regim de maximă siguranţă, cu regim 
închis, semideschis şi deschis, penitenciarele pentru femei, penitenciarele 
pentru tineri, penitenciarele‑spital, centrele de arestare preventivă şi secţiile 
speciale de arestare preventivă din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, precum şi centrele de reţinere şi arestare preventivă din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Regimul de executare a pedepselor 
privative de libertate se diferenţiază în raport cu gradul de limitare a libertăţii 
de mişcare a persoanelor condamnate, modul de acordare a drepturilor şi 
de desfăşurare a activităţilor.

Prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor se stabileşte, în raport cu regimul de executare aplicabil, profilul 
penitenciarului. Într‑un penitenciar pot funcţiona secţii distincte pentru 
aplicarea diferenţiată a mai multor regimuri de executare, după cum am 

[1]  A se vedea Decizia nr. 704/2016 a directorului general al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor (M. Of. nr. 912 din 14 noiembrie 2016).
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arătat mai sus[1], şi, de asemenea, pot fi delimitate spaţii funcţionale în 
scopul protecţiei martorilor ameninţaţi.

Sistemul unităţilor de detenţie este conceput astfel încât să clasifice şi 
să individualizeze în categorii distincte persoanele încarcerate sau internate 
în aşa fel încât să se limiteze pe cât posibil influenţa nocivă a celor cu 
periculozitate ridicată asupra celorlalţi, dar şi pentru a proteja persoanele 
vulnerabile. Astfel, în cadrul penitenciarului se pot înfiinţa secţii pentru 
tineri, femei ori alte categorii de persoane, care necesită regim de detenţie 
specializat. De aici rezultă necesitatea executării pedepsei detenţiunii pe 
viaţă în locuri anume destinate.

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută în Codul penal ca fiind 
cea mai severă dintre pedepsele principale şi constă, conform art. 56 CP, 
în privarea de libertate pe durată nedeterminată. Conform prezentei Legi, 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă se execută în regim de maximă siguranţă, iar 
după executarea unei durate din pedeapsă, se poate continua cu executarea 
ei în regim închis. 

Închisoarea reprezintă pedeapsa principală având ca trăsături constrân‑
gerea prin privare de libertate şi interzicerea exercitării unor drepturi 
constituţionale sau exercitarea limitată a acestora, cu posibilitatea indivi‑
dualizării în mod evident pentru fiecare infracţiune în parte, prevăzută de 
Codul penal sau de legi speciale.

La stabilirea penitenciarului în care persoana condamnată execută 
pedeapsa privativă de libertate se ţine cont şi de domiciliul acesteia, cu 
scopul de a nu îndepărta persoana privată de libertate de familia sa. Astfel, 
dispoziţiile din acest articol se află în concordanţă cu recomandările europene 
în domeniu şi cu standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În ceea ce priveşte organizarea şi conducerea penitenciarelor, după cum 
am arătat anterior, acestea sunt conduse de către un director, iar finanţarea 
penitenciarelor, inclusiv a celor speciale, se asigură din subvenţii acordate 
de la bugetul de stat şi din venituri proprii[2].

Penitenciarele trebuie să fie organizate în aşa fel încât să poată asigura 
condiţiile necesare aplicării regimurilor de executare a pedepselor privative, 
desfăşurării activităţilor de reintegrare socială şi a celor lucrative, cazării, 
hrănirii, echipării, asigurării asistenţei medicale, igienei individuale şi colective, 

[1]  Art. 5 alin. (2) din Regulament. 
[2]  Art. 6 alin. (1) şi (2) din Regulament. 


