
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor 

care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție 

 

 

 

La data de 18.07.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 571, Legea nr. 

169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor 

și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

 

Actul normativ menționat anterior are ca obiect, printre altele, reglementarea situației 

persoanelor cazate în oricare centru de detenţie din România care a avut lipsuri la condiţiile 

impuse de standardele europene. În acest context, s-a creat cadrul legal ca persoanelor private 

de libertate să li se considere executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată pentru 

fiecare 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt 

consecutive.  

 

În conformitate cu prevederile art. IV alin. (7) din Legea nr. 169/2017, „situaţia centralizată a 

clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie va fi 

aprobată prin ordin al ministrului justiţiei, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi”. 

 

Potrivit dispozițiilor art. VI alin. (2) din același act normativ, „prevederile prezentei legi se 

aplică în mod corespunzător persoanei condamnate aflate temporar, la solicitarea organelor 

judiciare, în centrele de reţinere şi arestare preventivă potrivit art. 45 alin. (6) din Legea nr. 

254/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanei private de libertate care a 

executat în condiţiile art. 55
1
 alin. (2) din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările 

ulterioare, pedepse şi/sau măsuri privative de libertate în centre de reţinere şi arestare 

preventivă, în situaţia în care faţă de aceasta se dispune o pedeapsă privativă de libertate şi 

nu a fost despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri definitive 

ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru această 

perioadă”. 

 

În context, având în vedere faptul că la nivelul Poliției Române sunt organizate și 

funcționează centre de reținere și arestare preventivă înființate prin ordin al ministrului 

afacerilor interne, situația centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punct de vedere al 

condițiilor de detenție, de la nivelul Poliției Române, se impunea a fi aprobată prin ordin al 

ministrului afacerilor interne. Astfel, la data de 16 noiembrie 2017, a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind 

situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al 

condițiilor de detenție, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din actul menționat anterior, situaţia centralizată a 

clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie se actualizează 

anual şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui 

an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a apariţiei unor modificări de natură a conduce la 

reclasificarea acestora, la propunerea comisiei de evaluare a condițiilor de detenție constituită 

conform art. 2 alin. (2) și (3).  

 



În acest context, în ceea ce privește spațiile destinate cazării persoanelor privative de libertate 

de la nivelul IPJ Prahova, începând cu data de 21.06.2018, centrul în discuție a devenit 

corespunzător din perspectiva dispozițiilor art.55
1
 alin.(3) lit.e) din Legea nr.254/2013, ca 

urmare a finalizării lucrărilor de închidere cu ușă a grupurilor sanitare și, începând cu aceeași 

dată, necorespunzător din perspectiva dispozițiilor
1
 art.55

1
 alin.(3) lit.c) din același act 

normativ. 

 

Astfel, se impune modificarea, în mod corespunzător, a anexei la Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt 

necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

*** 

                                            
1
referitoare la „lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilaţie”. 


