
FROM :SCCRAP FAX NO. :0213112745 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

17 Mar. 2020 17:57 P 001 

Nesecret 
Bucureşti 

Nr. 88l, dS~ I 
INSPECTORATUL GENERAL AL POL.IŢIEI ROMÂNE 

din J:ţ .03.2020 

Nr. ex. _!1__ 12 

Către, 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

În atenţia domnului preşedinte, av. Jon DRA<JNR 

Întrucât la data de 16 martie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea 1, s-a publicat 
Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României care 
cuprinde, în Anexa nr. l - Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă, dispoziţii apllcabilc 
domeniului justiţie cu incidenţă directă asupra subdomeniului executării pedepselor şi măsurilor 
privative de libertate, la nivelul administraţiei centrelor de reţinere şi arestare prevent!vă din 
subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române au fost dispuse măsuri specifice, în contextul 
aplicabilităţii dispoziţiilor execuţional penale tuturor persoanelor private de libertate, indiferent de 
rcgimuljuridic al custodierii. 

Astfel, având în vedere dispoziţiile art. 234 alin. (1) dinHG. nr. 157/2016 şi cele ale art. 43 
alin. (6) din Decret, potrivit cărora ascultarea persoanelor private de libertate custodiate în centre se 
face prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate, 
la nivelul administraţiei centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Inspectoratului 
General al Poli~ei Române au fost dispuse măsuri organizatorice astfel încât să se obţină de la 
organul judiciar, în condiţiile Codului de Procedură Penală, detal.iile organizatorice (respectiv ziua şi 
prezenţa avocatului la locul de dt:ţinere sau lu sediul organului judiciar în vederea desfăşurării 
actului procedural), ora şi modalitatea tehnică de desfăşurare a procedurii. 

ln acest context, având în vedere faptul că accesul liber la justi t1e al persoanelor private de 
llbertate nu poate fi rcstrdns, vă comunicăm, spre informarea membrilor, faptul că administraţia 
centrelor asigură, în haza cererii persoanei private de libertate, deptLSă în exercitarea dreptului la 
asistenţă juridică, posibilitatea legăturii prin mijloace tehnice dintre persoana privată de libertate şi 
apărătorul acesteia (preponderent telefonic ca măsură cu caracter de prevenţie, destinaui eliminării 
oricărui risc, atât pentru persoanele private de libertate şi personalul centrului, cât şi pentru 
eventuahi contacţi), anterior prezentării ascultării prin videoconferinţă de către organul judiciar. 
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