
NORME din 5 februarie 2010 minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor
private de libertate

(la data 15-feb-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 433/C/2010 )
Art. 1
(1) Spaţiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană şi să întrunească
standardele minime sanitare şi de igienă, ţinându-se cont de condiţiile climatice şi, în special, de suprafaţa de locuit,
volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire şi ventilaţie.
(2) Camerele de cazare şi celelalte încăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat
natural, de instalaţiile necesare asigurării iluminatului artificial şi să fie dotate cu utilităţi igienico-sanitare şi instalaţii de
încălzire.
(3) Camerele de cazare din penitenciarele existente trebuie să asigure:
a) cel puţin 4 metri pătraţi (m2) pentru fiecare persoană privată de libertate, încadrată în regimul închis sau de maximă
siguranţă;
b) cel puţin 6 metri cubi (m3) de aer pentru fiecare persoană privată de libertate, încadrată în regimul semideschis sau
deschis.
(4) Minorilor, tinerilor, persoanelor arestate preventiv, precum şi persoanelor pentru care nu s-a stabilit regimul de
executare le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3) lit. a).
Art. 2
Administraţia Naţională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creşterea progresivă a numărului spaţiilor
de cazare individuală, precum şi pentru reamenajarea spaţiilor existente, în conformitate cu prevederile art. 81 din
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 24 din 16 ianuarie 2007, denumit în continuare Regulament.
Art. 3
Ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să poată citi la lumină
naturală în condiţii normale şi să permită pătrunderea aerului proaspăt, iar lumina artificială trebuie să corespundă
standardelor tehnice recunoscute în domeniu.
Art. 4
(1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate condiţii pentru
dormit, păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, servirea mesei, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi de
educaţie.
(2) În măsura în care este posibil, cu respectarea normelor de securitate, unităţile penitenciare asigură servirea mesei
de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate.
(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi cu saltele şi cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de
libertate, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.
(4) În funcţie de spaţiu, camerele de cazare sunt dotate cu:
a) mese şi bănci sau scaune;
b) dulapuri pentru păstrarea obiectelor şi bunurilor personale.
(5) În mod excepţional, camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rânduri, cu respectarea asigurării a cel
puţin 6 m3 de aer pentru fiecare persoană privată de libertate şi a celorlalte condiţii pentru dotarea camerelor de
cazare.
Art. 5
(1) Grupurile şi instalaţiile sanitare din camerele de deţinere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă şi să
permită fiecărei persoane private de libertate să îşi satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în condiţii
de igienă şi intimitate,
(2) Grupurile sanitare se dotează cu instalaţii sanitare şi se amenajează astfel încât să se asigure cel puţin o chiuvetă,
un WC şi un duş pentru maximum 10 persoane private de libertate.
(3) Amenajarea camerelor de deţinere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate condiţii de folosire a
surselor de apă curentă şi a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), grupurile şi instalaţiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate
în regimul deschis pot fi amenajate în exteriorul camerelor de deţinere, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la
alin. (1)-(3).
Art. 6
(1) Instalaţia de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel încât
corpurile de iluminat să poată fi aprinse şi stinse de către acestea.
(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează în interiorul camerelor de deţinere.
(3) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite întreruperea funcţionării corpurilor de iluminat şi prizelor de
către personalul penitenciarului.
(4) Instalaţiile de iluminat şi de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate în construcţie antivandalism.
(5) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopţii în scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea şi stingerea doar
de către supraveghetorul de pe secţia de deţinere, din interiorul biroului acestuia.
Art. 7
În fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalaţia de televiziune cu
circuit închis, precum şi un sistem de radioficare.
Art. 8
(1) Instalaţiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel puţin 19° C în camerele
de cazare a persoanelor private de libertate şi în spaţiile destinate desfăşurării diferitelor activităţi.
(2) Elementele de reglare a instalaţiei de încălzire se amplasează în spaţii asigurate, în care să fie interzis accesul
persoanelor private de libertate.
Art. 9
(1) Camerele de cazare din locurile de deţinere care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi
supuse unor reparaţii capitale trebuie să asigure o suprafaţă de cel puţin 4 m2 pentru fiecare persoană privată de
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libertate, în situaţia cazării în comun, şi 9 m2, atunci când cazarea se face individual.
(2) Unităţile penitenciare care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse unor reparaţii
capitale asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate, cu
respectarea normelor de securitate.
(3) Dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 5-8 se aplică în mod corespunzător.
Art. 10
(1) Prevederile prezentelor norme nu se aplică penitenciarelor-spital, care trebuie să respecte prevederile legale
speciale în materie.
(2) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit în vederea prezentării în comun a
persoanelor private de libertate la instanţele de judecată vor fi dotate potrivit destinaţiei acestora.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 103 din data de 15 februarie 2010
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