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 Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat proiectul de Ordin pentru completarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reținere şi arestare 
preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranța acestora aprobat prin Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. 14 din 9 februarie 2018. 

 

 Deoarece în practică au fost identificate o serie de sincope cu privire la 
modalitatea de comunicare dintre personalul medico-sanitar și personalul care asigură 

escortarea și însoțirea persoanei private de libertate, sunt necesare norme de 
completare a actualelor prevederi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor de reținere şi arestare preventivă, pentru a indica în concret obligațiile 

personalului respectiv, astfel încât să fie eficientizat actualul mecanism de analiză a 
situațiilor existente și dispunere a măsurii de încătușare.  

Astfel, după alin.(6) al art.214 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru 

siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2018, se introduc 
două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul cuprins: 

„(7) În scopul aplicării prevederilor alin. (6) personalul medico-sanitar care asigură 
asistenţa medicală la nivelul centrului are obligația de comunica, în scris, personalului 

care asigură escortarea și însoțirea persoanei private de libertate informații privind 

necesitatea utilizării tărgii sau căruciorului pentru deplasare ca urmare a existenței unei 
afecțiuni medicale, ori cu privire la existența unei afecţiuni ale membrelor superioare din 

zona supusă încătuşării, precum și de a stabili mijloacele adecvate situației medicale ce 
vor fi utilizate pentru transportul acesteia. 

(8) Personalul care asigură escortarea și însoțirea persoanei private de libertate are 

obligația de a respecta recomandările personalului medical, indiferent de rețeaua 
medicală din care face parte, referitoare la transportul acesteia.” 

 

 Prezentul proiect de Ordin poate fi poate fi consultat pe site-ul oficial al Corpului 
Național al Polițișilor, la adresa: 

 https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_modif_O_14_2018_-_05_03_2020.pdf 
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