
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE     
la proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare a unor 

imobile aparținând domeniului public al statului,  transmiterea acestora din administrarea 
Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor,  în administrarea 
Penitenciarului Focșani, precum și pentru achiziția unui studiu de fezabilitate  destinat 

construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, județul Buzău 
 
 

Proiectul de act normativ propus spre adoptare nu prezintă impact asupra domeniilor 
social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în 
vigoare și intră sub incidența dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte 
normative supuse aprobării Guvernului, nefiind necesară respectarea structurii prevăzute în 
anexa la această hotărâre. 

 
Motivele emiterii actului normativ. 
 
Administrația Națională a Penitenciarelor a solicitat, prin intermediul Ministerului 

Justiției, transmiterea imobilelor 1242 și 5075, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru 
Administrația Națională a Penitenciarelor, în scopul transformării acestor imobile în spații de 
cazare pentru persoanele private de libertate. 

În urma solicitării formulate, Guvernul a emis Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, 
și pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru 
Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 870 din 3 noiembrie 2017. 

Având în vedere deficitul locurilor de cazare înregistrat actualmente la nivelul 
Administrației Naționale a Penitenciarelor se impune, în regim de urgență, inițierea 
demersurilor pentru construirea de noi penitenciare, precum şi mărirea capacității de cazare 
a celor existente, prin identificarea clădirilor din cadrul locurilor de deținere, în vederea 
transformării în spații de cazare, ținând seama de faptul că: 

- numărul de persoane private de libertate existent în penitenciare este peste 
capacitatea legală de deținere; 

- persistă recurența problemelor de suprapopulare și numărul mare al cererilor aflate 
pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) referitoare la condițiile de detenție; 

- există riscul ca lipsa îmbunătățirilor aduse condițiilor de detenție să afecteze 
transferul deținuților români aflați în penitenciarele din statele membre ale Uniunii Europene 
(Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2011 referitoare la condițiile de detenție 
în UE 2011/2897 RSP). 

La data de 08.05.2018 sistemul penitenciar avea în custodie 22.550 persoane private 
de libertate, iar indicele mediu de ocupare al capacității de cazare, raportat la spațiul 
individual de 4 mp., atingea valoare de 121,58%.  

Unitățile penitenciare din regiunea Moldovei înregistrează un indice al ocupării 
capacității de cazare peste media sistemului penitenciar, astfel: Penitenciarul Botoșani – 
143,23%, Penitenciarul Bacău – 130,81%, Penitenciarul Vaslui – 177,67%, Penitenciarul Focșani 
– 189,33%. 

Prezentul proiect propune actualizarea datelor de identificare pentru imobilele 1242 și 
5075, preluate în administrare de Ministerul Justiției, pentru Administrația Națională a 
Penitenciarelor, prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2017, astfel: 
- actualizarea codului de clasificație, potrivit anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv subgrupa 
8.25.02 - Penitenciare cu terenurile aferente;  

- completarea descrierii tehnice cu descrierea construcțiilor si a terenurilor aferente 
imobilelor cu nr. MFP 106972 – Imobil 5075 şi nr. MFP 107051 – Imobil 1242; 



- completarea descrierii tehnice cu extrasele de carte funciara actualizate pentru 
imobilele nr. MFP 106972 – Imobil 5075 şi nr. MFP 107051 – Imobil 1242, respectiv CF nr. 
20526 Unguriu/2018, CF nr. 20529 Unguriu/2018, CF nr. 20625 Măgura/2018, CF nr. 20624 
Măgura/2018, CF nr. 20530 Unguriu/2018. 
 

În vederea realizării unei mai bune administrări a imobilelor menționate, prin proiect 
se propune și transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiției, pentru 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focșani. 

 
Totodată prin proiect se propune și autorizarea Ministerul Justiției, prin Administrația 

Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Focșani, să efectueze cheltuieli pentru achiziția 
unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Berceni, județul 
Prahova. 

Lucrările vor fi executate în vederea diminuării supraaglomerării sistemului 
penitenciar şi îmbunătățirea condițiilor de deținere. Realizarea obiectivului de investiții și 
crearea a 900 de locuri de cazare vor avea ca efect diminuarea numărului de condamnări ale 
Statului Român la CEDO pe linia condițiilor de cazare din penitenciare. 

 
Menționăm că fondurile necesare efectuării cheltuielilor pentru achiziția studiului de 

fezabilitate mai sus-menționate au fost incluse în bugetul aprobat Administrației Naționale a 
Penitenciarelor pe anul 2018; prin urmare nu există impact financiar suplimentar asupra 
bugetului de stat. 
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