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DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII
•

OBIECTIVE

9.00 – 9.15 Sosirea şi înregistrarea participanților

9.15 – 9.20 Cuvânt de deschidere. Prezentarea
procesului de informare și consultare publică privind
sistemul penitenciar din România
 Raluca Alexandra PRUNĂ, Ministrul Justiției

•

•
•

•

•

Ministerul Justitiei a inițiat în perioada 26.07.2016 –
09.09.2016 un proces de informare și consultare a
publicului prin care se dorește informarea acestuia cu
privire la situația sistemului penitenciar din România.
Punctele de vedere exprimate vor contribui la
definitivarea unui pachet de măsuri integrate, pe
termen scurt, mediu și lung.
De asemenea, Ministerul Justiției dorește să aducă în
atenția
publicului
Planul
Sectorial
pentru
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Detenţie adoptat
împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor
la 30.06.2016 şi intrat in vigoare la 01.07.2016, în
scopul îmbunătăţirii reformei sistemului penitenciar, în
particular a condițiilor de detenţie şi a reducerii
sustenabile a populației carcerale.

În acest context, Ministerul Justiției organizează
întâlniri la nivel regional la: Timișoara (01.09.2016),
Cluj - Napoca (02.09.2016), Iași (06.09.2016), Craiova
(07.09.2016) și București (09.09.2016) al căror scop
este punerea în discuție a unor opțiuni ce vizează pe
termen scurt, mediu și lung, reducerea sustenabilă a
supraaglomerării și îmbunătatirea condițiilor de
detenție (măsuri pentru consolidarea infrastructurii,
măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor
private de libertate, facilitarea reintegrării sociale,
consolidarea probațiunii, măsuri legislative etc.).

•

9.20 – 9.30 Bune practici, măsuri de îmbunătățire a
activității, idei inovative
 Ioan BATINAȘ, Comisar Șef, Director, Penitenciarul
Gherla
•

9.30 – 9.40 Serviciul de probatiune Cluj - prezent si
perspective
 Doina DOCOLINA, Șef Serviciu, Serviciul de Probațiune
Cluj
•

9.40 – 9.50 Prezentare Fundația Prison Fellowship
Romania
 Andrei CSILIK, Președinte al Prison Fellowship România
•

•

9.50 – 10.00 Pauză de cafea

10.00 – 12.00 Discuții privind măsurile ce pot fi adoptate
de Guvernul României în vederea reducerii sustenabile a
supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de
detenție
 Moderator: Carmen FISCUCI, expert Prison Fellowship
România și colaborator al Facultății de Sociologie și
Asistență Socială, Universitatea Babeș Bolyai.
•

Sistemul penitenciar românesc cuprinde 44 de unități:
34 de penitenciare, 6 penitenciare spital, 2 centre
educative si 2 centre de detenție. În 23 de unități există
secții speciale de arest preventiv;
Număr persoane private de libertate
(30.06.2016): 28.234
Număr persoane private de libertate raportat la 100.000
locuitori: 144 (124 media europeană), 125 (Bulgaria), 133
(Spania), 139 (Portugalia), 142 (Serbia), 186 (Slovacia),
183 (Ungaria), 189 (Polonia).
Număr personal care lucrează cu deținuții (30.06.2016) :
8.490
Cost mediu pentru o persoană privată de libertate:
783,80 lei/lună;

Serviciul de probațiune promovează și pune în
executare pedepsele și măsurile neprivative de libertate.
Rolul acestei instituții a fost sporit de noua legislație
penală intrată în vigoare în anul 2014, care a lărgit și
reorganizat sfera sancțiunilor alternative la închisoare;
• Dezvoltarea sistemului de probațiune constituie o
măsură necesară pentru susținerea aplicării sancțiunilor
și măsurilor neprivative de libertate introduse prin noile
coduri în materie penală și procesual penală, măsură
asumată de Ministerul Justiției în cadrul Strategiei pentru
dezvoltarea sistemului de justiție 2015 –2020, precum și în
Memorandumul pentru aprobarea calendarului de măsuri
necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a
sistemului de probațiune;
• Număr persoane aflate în supraveghere
(30.06.2016): 50.000
Număr persoane aflate în supraveghere raportat la
100.000 locuitori (2014): 2,8 (6,6 media europeană)
Încărcătura medie de dosare/consilier de probațiune:13
(Marea Britanie), 45 (Belgia), 30 (Estonia),
140 (România).
Număr consilieri de probațiune: 355
Cost mediu persoană aflată în supraveghere: 48 lei/lună.
•

