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Prezentarea

Acest volant le oferă informat,ii bazice şi utile cu privire la
diferite aspecte ale Centrelor Penitenciare.:
 organizarea sa,
 posibilit˘tile
a, de a vă pune în contact cu familia, cu
avocatul d-voastră sau alt,i prefesionişti,
 drepturile şi obligatiile sale,
,
 sistemul de viat˘
,a în penitenciare
 serviciile şi activit˘tile
a, la care poate participa, şi
 alte aspecte ale functionalit˘tii
a, sistemului penitenciar,
,
care vă pot fi utile.
Biblioteca dispune de Normele Interioare ale Centrului şi
informa ,t ia legală necesară, pentru o mai profundă
documentare în temele care vă interesează, sau pentru a vă
lămuri orice posibilă îndoială.
Oricum, persoanele specializate din centru se află la
dispozit,ia d-voastră şi vă vor ajuta dacă este nevoie.
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Intrarea în Penitenciar

Intrarea în penitenciar se va face la Departamentul de
Intrări.
¡Aveti
, dreptul să comunicati
, d-vostră fami, imediat situatia
liei şi avocatului prin intermediul unui telefon gratuit sau
prin oricare alt mediu!
1. În primul rând, personalul centrului, va verifica
IDENTITATEA PERSONALĂ:
 Se verifică identitatea d-voastră.
 Se îregistrează datele sale în dosar.
 I se va deschide un dosar individual. Acesta va contine
,
informa tii
procesului şi a
, actualizate a situa tiei
,
penitenciare, informa tie
situa tiei
, pe care ave ti
,
,
dreptul de a o cunoaşte.
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Datele d-voastră vor fi introduse în format digital
(Sistemul de Informare Penitenciară – SIP). Vet,i putea
accesa aceste date şi puteti
,
, solicita de la Directia
Genereal ă a Institu ,t iilor Penitenciare, corectarea
acestora, când considerat,i oportun.
Persoanele transexuale pot comunica personalului specializat situat,ia lor. Personalul specializat le va informa asupra posibilit˘tilor
a,
şi drepturilor corespunzătoare,
cu privire la locul său în penitenciar.
2. În continuare va urma CONTROLUL PERSONAL SI
¸
PERCHE ZI TIA
OBIECTELOR PE CARE LE
,
˘
DETINE
TI
, ASUPRA D-VOASTRA.
,
Articolele neautorizate se vor re tine,
ve ti
,
, primi un
justificant pe baza căruia le veti
, putea ridica numai la
ieşirea din centrul penitenciar sau se pot înmâna unui
familiar.
3. Tot în acest departament vi se va face un prim CONTROL
MEDIC, pentru a notifica sănatatea d-voastră.
Este important ca în acest moment s˘a informa ,t i
personalul medical de bolile de care suferi ,t i, de
tratamentul pe care îl luati,
, sau alte informati
, pe care le
considerati
, importante.


8

4. În primele zile ve-ti
, sustine
, INTERVIURI CU DIFERITE PERSOANE SPECIALIZATE:
 Cu un asistent social, pe care îl pute t i informa de
,
situatia
, familiară, situatia
, în care se află familia
d-voastră după ce s-a procedat la detent,ia d-voastră,
sau putet,i autoriza o altă persoană care poate aporta
această informat, ie dacă este nevoie.( de ex. Boală
gravă).
 Veti fi intervievat şi de alti profesionalişti ai centrului
,
,
(educator, jurist, psiholog, maistru) care vor propune
de imediat ac ,t iunile care vor trebui realizate,
departamentul unde ve ti
pe
, fi repartizat, ocupatiile
,
care le putet,i realiza...
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Comunicări
şi vizite

Legea penitenciarelor le recunoaşte “....DREPTUL DE
COMUNICARE PERIODICĂ:
 de formă orală şi scrisă
 în limba maternă,
 cu familia, prietenii şi
 cu reprezentan t i acredita t i ai organismelor şi
,
,
institut,iilor colaboratoare ale penitenciarelor,
 în afară de cazul în care comunicarea se va interzice
prin Judecătorie.”
Dacă autoritatea juridică de care d-voastră depinde t, i vă
decretă puşcărie necomunicată, putet,i lua legătura doar cu
persoanele autorizate de judecător până în momentul în care
această autoritate va dispune altceva.
Putet,i lua legătura cu exteriorul prin intermediul măsurilor
si
¸ în conditiile
stabilite în Regulamentul Penitenciar:
,
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Comunicări prezent,iale:


Comunicari personale, în spa ,t ii amenajate ale
Centrului, cu familia şi prietenii:
 de două ori pe saptămână, sâmbăta şi duminica.
 a câte 20 de minute fiecare, acumulabile intr-una
singură 40 minute.
 până la patru persoane în acelaşi timp.



Comunicări familiare, în cazul în care nu se dispune
de permise extraordinare:
 o dată pe lună,
 între una şi trei ore,
 cu familiari sau neamuri apropiate,
 intr-un loc adecvat.



Comunicări intime, cu perechea, dacă nu se dispune
de permise ordinare:
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cel put,in o dată pe lună,
în încăperi adecvate, unde li sa va asigura
intimitatea,
între una şi trei ore.

Vizite de convivent˘
, a, cu perechea şi copiii care nu
depăşesc 10 ani:
 În locuri sau spatii adecvate,
,
 cel putin o dată pe trimestru,
,
 de până la o durată de 6 ore,,
 până la 6 familiari.





Comunicări profesionale:
 Cu avocatul apărării, care cunoaşte normele
vizitelor:
 în locuri speciale,
 nu poate fi suspendată din decizii administrative.
Cu alte persoane specializate:
 va trebui sa solicite permisiunea la Direc t ia
,
Centrului.

Comunicări telefonice:
Va putea lua legătura:
 Cu familia sa, de o formă ordinară, dacă aceştia au
domiciliul la o distantă
, considerabilă şi nu pot face
vizite prezent,iale, şi
 pentru motive cu caracter de urgent˘
,a, cu familia sa,
cu avocatul sau alte persoane.
Chemările telefonice se vor
desfăşura după următoarele
cerinte
, şi conditii:
,
 trebuie să se solicite permisiunea Directiei
, Centrului,
 trebuiesc să fie platite de
catre persoana care execută
chemarea telefonică,
 chemarea telefonică nu va
avea o durată superioară a
cinci minute în totalitatea ei,
 trebuie prezentată o solicitare
la Direc ,t ia Centrului
indicându-se persoanele, rudenia sau rela ,t ia cu
acestea, domiciliul şi numărul de telefon, până la 10
persoane.
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Scrisori si
¸ colete
Pute ti
, trimite scrisorile pe care le doriti,
,
, în condi tiile
următoare:
 Trebuiesc introduse într-un plic pe care să-l închideti,
,
 să puneti în expeditor prenumele d-voastră şi numele
,
de familie, şi
 să le înmânati sau depozitati în locul indicat în Centul
,
,
Penitenciar
 se vor trimite prin intermediul Direct iei Centrului,
,
fără a fi necesar timbrul poştal.
Trimiterea şi primirea de colete şi articole, se vor incadra
în următoarelor norme:
 Se vor putea trimite sau primi colete în zilele care
coincid cu zilele de vizită.
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Nu se pot primi colete prin poştă sau agen ,t ii
specializate.







În cadrul Centrului d-voastră le vor informa cu
privire la articolele ne autorizate. Nu sunt
autorizate, de exemplu, alcoolul şi nici alimentele.
Se vor putea trimite sau primi două colete pe lună
cont,inând produse autorizate, cu caracter general.
Persoanele închise în locuri sau Departamente care
au un regim închis, vor putea trimite sau primi doar
un colet pe lună.
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Viata
, în închisoare
Pentru o mai lungă perioada şi convivent, a într-un Centru
Penitenciar:
 în Centrul Penitenciar le va indica celula din sectia
,
unde va fi detaşat,
 şi le va pune la dispozi t ie produsele de spălat,
,
igienice de uz personal, de asemenea şi
vestimentat,ia personală şi lenjeria de pat.
 În propria celulă care vă va corespunde puteti să vă
,
¸
aranjati
, lucrurile intr-un loc propriu, si
 veti putea avea lenjerie proprie pentru pat şi pentru d,
voastră înşivă.
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În interiorul sect,iunii din care face parte celula d-voastră
există şi locuri de uz comun: spa t, ii în aer liber, zone
sportive, şcoli, biblioteci, ateliere, etc. Cantina, sala de zi,
sunt de asemenea locuri de uz colectiv, unde vă pute t,i
întâlnii şi cu ceilalt,i.

Celula, zonele comune împreună cu celelalte dependent,e
ale centrului, după cum şi diferitele activit˘ti
a, la care puteti
,
participa det,in un orar stabilit, care poate fi consultat în
Normele Regimului Interior.Respectând aceste norme va
fi posibilă convivent,a.

Clasificarea gradelor
Toate persoanele închise, după ce primesc condamnarea
definitivă, sunt clasificate în unul din cele trei grade
penitenciare stabilite prin lege.
Gradul pe care îl primeşte fiecare reprezintă un regim de
măsuri de control şi sigurant, ă. Cele mai severe măsuri
corespund gradului unu, care se vor imbunăt˘tii
a, progresiv,
până a ajunge la gradul trei. În acest caz va putea îndeplini
restul timplului la care a fost condamnat într-un regim
deschis, în masura prestabilită pentru fiecare caz.
În determinarea gradului se va t,ine seama de personalitatea
individului, antecedentele penitenciare ale acestuia, ale
familiarilor, cercului social, delictului imputat, durata condamnării, precum şi alti
, în legea peniten, factori stabiliti
ciară.
Dacă nu suntet,i de acor cu gradul care va fost desemnat
pute ti
, să înaintati
, o plângere la Judecătorul de Ordine
Penitenciară.
Dacă considerati
, oportun puteti
, solicita să se verifice gradul
care va fost desemnat în conformitate cu timpul şi forma
care sunt prevăzute.
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Drepturi şi obligatii
,
Privarea dreptului de libertate şi închiderea într-un Centru
Penitenciar, nu anulează şi nu suspendă drepturile în
totalitate.
În centrele penitenciare, D-voastr˘a aveti
, DREPTUL la:
 Ca administrat ia Penitenciară să vă asigure propria
,
viat˘
a,
integritatea
şi săn˘atate.
,
 Să se respecte demnitatea şi intimitatea proprie, fără a
pune la îndoială regulile impuse în centrul penitenciar
pentru a sprijini o viat˘
,a ordonată.
 Beneficierea de dreptul civil, politic, social,
economic, şi cultural care nu sunt incompatibile cu
motivul detent,iei sau cu nerespectarea pedepsei.
 Beneficierea de ajutorul pubic care îi corespunde.
 Relet iile cu exteriorul, stipulate în lege cât şi în
,
regulamentul centrului penitenciar.
 Participarea la activit˘tile
a, centrului penitenciar.
 De beneficiile corespunzătoare penitenciarelor.
 Dreptul de a fi informat cu privire la situa t ia
,
procesului şi pedeapsa corespunzătoare.
 Formular de reclamatii si
a,
, ¸ cereri în fata
, autorit˘tilor
competente.
 Să i se aplice tratamentul penitenciar corespunzător.
 Să realizeze o muncă remunerată, în cadrul posilit˘tilor
a,
Administrat,iei Penitenciare.
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În centrele penitenciare detine
, ti
, următoarele DREPTURI:
 Permanen t a în centru în urma dispozi t iei
,
,
judecătoreşti sau în urma unei condamnări.
 Să îndeplinească normele regimului interior al
centrului, executând ordinele şi colaborând pentru a
obtine
, o conviventa
, ordonată.
 Respectarea propriilor colegi, pe func t ionarii şi
,
personalul Centrului.
 P˘
¸ bine conservată a clădirii.
astrarea curat˘a si
 P˘
astrarea adecvat˘a a igienei corporale.
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Participarea la activit˘atile
, de formare, educare şi
laborale pentru prepararea vietii
, în libertate.
În conformitate cu cele expuse anterior, Administrat, ia
Penitenciarului le RECOMANDĂ:
 Un bun comportament. Prin acesta va putea obtine
,
beneficii penitenciare sau recompense, cum ar fi
permise de ieşire programate,comunicări extraordinare, etc., care vor fi notate în fişa personală.
 Îndeplinirea normele. Neîndeplinirea acestora sau
nerespectarea lor pot atrage sanct, iuni.
Daca nu se vor îndeplinii nomele, se poate face o
GREŞEALÃ Uşoară, gravă sau foarte gravă, care vor fi
sanct,ionate:
 Consumarea de alcool, droguri toxice sau orice altă
substant˘
,a neautorizată în centrul penitenciar.
 Maltratarea altor persoane închise.
 Înjosirea altor pesoane detinute de altă rasă, gen sau
,
condit,ie sexuală.
 Atentarea împotriva libert˘tii
a, sexuale a altei persoane.
 Furnizarea de infomatii sau date false care afectează
,
sigurant,a Centrului Penitenciar.
 Introducerea sau posesia în incinta centrului de
obiecte interzise de normele regimului interior.
 Provocarea de
stricăciuni a dependent,elor centrului
sau obiectelor apart,inătoare acestuia, cât si lucrurilor
altor persoane, şi furtul acestora.
 Nerespectarea ordinelor primite din partea Autorit˘tii
a,
sau personalului.
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Nerespectarea şi neconsiderarea personalului
penitenciar sau a altor persoane.
 Inten t ia de a fugii, sau fuga propriu-zisă, sau
,
cooperarea sau facilitarea acesteia altor persoane
 Agresiunea, amenintarea sau lovirea gravă a oricărei
,
persoane.
 Init ierea, organizarea sau participarea la organizări
,
violente.
Când se produce o încălcare a normelor, se poate impune
una din următoarele SANCTIUNI:
,
 Avertizare.
 Interzicerea plimbărilor şi recreatiilor, până la maxim
,
o lună.
 Limitarea comunicărilor orale la minim.
 Interzicerea permiselor de a ieşi din centru până la
două luni.
 Izolarea de până la şapte sfârşituri de săptămână.
 Izolarea în celulă, de până la paisprezece zile.
Administratia,
trebuie sa urmeze un
,
, pentru a sanctiona
PROCES scris, în care:
 Impunerea
sanc ,t iunii, sau concesiunea de
recompense, trebuiesc acordate de un organ colegial
al Centrului. Cuprinsul acestuia, precum şi greşelile
si
¸ sanctiunile,
se reflectă în Regulamentul Penitenciar,
,
si
¸ pe care pute ti
, sa-l consultati
, în bibliotecă. Dacă
ave ,t i vreo nel ămurire, consulta ,t i presonalul
specializat.
 La deschiderea dosarului pentru sact ionare, prin
,
care se redactează ceea ce se consideră necesar în
defensa d-voastră.
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Sanct,iunea imputată, în cazul său, se va notifica în
scris, informându-vă de posibilită,t ile de care
dispunet,i şi de timpul şi forma pe care va trebui să o
îndeplinească.
Împotriva sanc ,t iunii va putea face recurs la
Judecatoria de Ordine Penitenciară.

Tratamentul Penitenciar

Timpul care va sta în închisoare este o cauză a detent,iei sau
îndeplinirea unei condamnări.Tot acest timp va trebui să-l
implementeze pentru a se prepara pentru viat,a în libertate.
Funct,ionarii Centrului Penitenciar se implică în cunoaşterea
preblemelor sale personale, situa t, ia socială, laborală,
familiară...
Grupul implicat în Tratamentul Penitenciar este alcătuit din
Profesionalii centrului şi:
 studiază problemele şi necesitătile personale şi
,
sociale,
 realizează o evolutie a vietii sale în închisoare,
,
,
 informează revizarea gradului, cînd se procedează la
acesta,
 le propune un plan de urmat, activit˘tile
a, pe care le
poate realiza în incinta centrului, şi cele care-l pot
ajuta, şi
 propune concesiunea beneficiilor penitenciare, şi
procede la executarea lor.
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Pentru a îndrepta comportamentul, îmbunăt˘tirii
a,
abilit˘tilor
a,
care l-au condus la închisoare,
sau depăşirea carentelor
,
Grupul Tratamentului Penitenciar le va propune participarea
cât şi îmbunăt˘tirea
în Programe de interventie-tratament,
a,
,
calificării educat,ionale sau laborale.

Multe persoane închise prezintă probleme sau dificult˘ti
a,
personale. Pentru ai ajuta să depăşească aceste probleme
sau desemnat PROGRAME DE TRATAMENT
SPECIFIC. Vă pute ,t i informa prin intermediul
personalului specializat-educatorul centrului, în ce constă
acest program şi cum putet,i participa la el. În cazul în care
nu există în centru nici un astfel de program în care v-ar
place să participat,i, se poate solicita transferul la alt centru
unde există acestă activitate. Tine
, ti
, cont că pentru a putea fi
studiată cererea d-voastră va trebui să fie însot,ită de un
compromis ferm de acceptare al programului.
De asemenea puteti
a, sportive, culturale,
, participa la activit˘ti
recreative şi ocupat,ionale care se realizează în Centru în
orarele şi dependent,ele prestabilite.
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Permise de ie¸sire
Numai dacă d-voastă nu vă încadrati
, în primul grad, a-ti
,
îndeplinit a patra parte din pedeapsă şi avet,i un bun comportament, putet,i beneficia de permise de ieşire ordinare,
daca detine
, ti
, şi notificare favorabilă din partea echipei tehnice a Centrului.
Aceste permise se vor încadra în următoarele conditii:
,




Vor avea o durată maximă de şapte zile, fiecare.
Se poate beneficia de mai multe permise în decursul
anului:
 Până la 36 de zile pe an, dacă detine al doilea grad.
,
 Până la patruzeci şi opt de zile pe an, dacă detine
,
gradul trei.
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De asemenea putet,i beneficia de permise extraordinarii,
aceasta nu va fi posibilă dacă există circumstan ,t e
extraordinare care să o interzică, în termeni şi pentru cazuri
prevăzute în legislat,ie (moarte sau boală gravă a familiarilor
direct,i, consultă extrapenitenciară, internare în spital, etc.).
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Cereri, reclamatii,
,
şi recursuri
Se poate depune declara ,t iile şi cererile pe care le
considerat,i conveniente, verbale sau în scris (în acest caz
se pot prezenta intr-un plic închis şi va trebui să primit,i un
document care să ateste înaintarea acestuia)
 Se pot prezenta:
 unui functionar,
,
 Directorului Centrului Penitenciar
 La Directiunea Generală a Institutiei Penitenciare,
,
,
la Judecătorie. În acest caz se prezintă în scris la
Direct,ia Centrului care va trimite mai departe până
să ajungă la destinat,ie.
 si
¸ în relatie
, cu:
 situatia sa penitenciară,
,
 viata din centru,
,
 activit˘tile...
a,
De aceeaşi formă se pot prezenta în scris şi recursurile care
se estimează necesare, încandrându-se în timp şi trimise
organului stabilit pentru fiecare caz.
dDeciziile care se vor adopta, corespunzător petitiei
,
voastră, reclamat,ie sau recurs, li se vor comunicate în
scris.
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Judecătoria de Ordine
Penitenciară

Are func t, ia de a verifica modul în care se împlineşte
condamnarea imputată, verifică evolut,ia acesteia şi munca
pe care o desfăşoară Administrat,ia Penitenciară.
Printre functiile
următorele:
sale se mentionează
,
,
 concederea libert˘tii
a, conditionale
,
 aprobă propunerile beneficiilor penitenciare făcute de
către centru şi care pot fi o scurtare a anilor
condamnării,
 aprobă sanctiunile de izolare în celule care depăşesc
,
14 zile,
 studiază cererile şi reclama t iile puşcăriaşilor
,
referitoare la regimul şi tratamentul penitenciar,
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rezolvă recursuri referitoare la sanc ,t iuni pentru
indisciplină sau referitor la clasificarea init,ială sau
modificarea gradelor,
 autorizează permisele de ieşire superioare a două zile,
exceptând persoanele clasificate cu gradul trei.
Judecătorii de Ordine vizitează regular centrele. Ceea ce
permite comunicarea directă cu puşcăriaşi. În oricare caz se
pot adresa lor în scris.


Defensorul Poporului

Constritutia
, Spaniolă din 1978, a stabilit o institutie
, pentru
apărarea drepturilor fundamentale ale persoanelor în
cu Administratiile
Spania, în special în relatiile
cum ar fi
,
,
Penitenciarele, pe care le va putea superviza, şi care la
rândul lor sunt în subordinea Curt,ii Generale.
Dacă considerat,i lezionat unul din drepturile şi interesele
legitime care nu sunt afectate de pedeapsa primită, în
timpul permanentei
, adresa de
, sale în închisoare, vă puteti
asemenea şi acestei Institut,ii în scris prezentând cazul.
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Prestatii
, şi Servicii
Penitenciare

30

Serviciul penitenciar le proport,ionează o serie de servicii
a,
prin care se pretinde satisfacerea necesit˘tilor
şi înlesnirea
întoarcerii la viata
, în libertate.
Centrul dispune de un economat unde se poate cumpăra
produsele autorizate de care are nevoie. La ferestruica
biroului se găseşte o listă actualizată cu produsele autorizate
si
¸ pretul
, corespunzător fiecăruia.
În momentul în care necesitati
, un produs autorizat dar care
nu există în economat, îl pute ,t i solicita la Direc ,t ia
Centrului, care poate autoriza cumpărarea acestuia.
Produsele se cumpără contracost, acestă cheltuială fiind
suportată de către cel care o solicită.
Nu se permite det, inerea de bani.
Suma de care dispuneti
, în momentul intrării în centru cât şi
cele primite pe urmă personal sau prin cont bancar, vor

trebui să fie depozitate la Administratie,
, unde veti
, detine
, un
cont şi asupra căruia veti
, scrise.
, primi informatii
Pentru a putea utiliza contul ve ,t i primi un card cu o
cantitate limitată pe săptămână. Puteti
a,
, face trasferuri şi pl˘ti
familiei şi altor persoane, cu autoriza t, ia anterioară a
Administrat,ie.
Centrul dispune şi de servicii de coafor şi spat,iu pentru
spălat rufe, de care beneficiat,i de formă gratuită.
Centru dispune de ambulatoriu medical cu cadre medicale,
infermieri şi auxiliari de infermerie. Putet, i face uz de
serviciul medical de câte ori avet,i nevoie. Acest serviciu
medical urmăreşte atât prevenirea cât şi diagnosticarea şi
tratarea bolilor. Dacă este necesar medicul îl va trimite la
un specialist sau la un centru sanitar specializat.
Dacă doriti
, să consultati
, un medic particular trebuie să
solicitati
Centrului. În cazul în
, autorizatie
,
, la Directiuna
care se autorizează cererea cheltuielile aferente acestui
serviciu trebuiesc achitate de către d-voastră.
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Pentru desfăşurarea unei convivent,e ordonate este necesar să
se îndeplinească normele de sănătate şi igienă pe care le
împune Centrul.
Asistentele sociale vă vor ajuta în rezolvarea problemelor
pe care le pute ,t i avea cu familia, ca şi consecin ,t ă a
închiderii d-voastră.
De asemenea le vor
orienta cum trebuie
să solicita t, i ajutor
economic, sanitar
sau de alt tip pe
care Primăria sau
Comunitatea
Autonomă le poate
oferi.
Dacă nu detine
de Identitate sau
, ti
, Document National
,
Cartela Medicală, va trebui să o comunicat,i profesionalilor
penitenciarului care vă vor ajuta să le obtine
,
, ti.
Dispunet, i de asemenea de un SERVICIU PENITENCIAR DE MUNCĂ ŞI FORMARE, care gestionează
munca în penitenciar care se realizează în ateliere
productive ale Centrului, după cum şi act,iuni de formare
profesională şi de îmbunăt˘tire
de integrare
a, a posibilit˘tilor
a,
pe piat,a muncii.
În posibilit˘tile
a, Adminiatratiei,
d-voastră aveti
,
, dreptul şi
obligatia
, o
, de a muncii. Munca vă va permite să desfăşurati
activitate continuă, să îmbunăt˘ati
, nivelul profesional
, ti
pregătindu-vă pentru piat,a muncii.
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Munca productivă în penitenciar este remunerată.

SERVICIILE EDUCATIVE vă vor proport,iona accesul la
sistemul educativ elementar, asistând la cursuri de formare
pentru adulti,
, sau vă vor ajuta să terminati
, studiile începute.

De asemenea putet,i profita pentru realizarea studiilor la
unei licente
distant˘
,
,a, cum ar fi ciclul secundar, sau obtinerea
,
la
Distan
a.
prin universitatea Na,tională de Educatie
t˘
,
,
Centrul Penitenciar va facilita mediile necesare pentru a
˘ si
garanta LIBERTATEA RELIGIOAS A
¸ comunicarea cu
maiştrii ai confesiunii d-voastră dacă acestea se vor
înregistra.
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Persoane de alte
nationalit˘ti
a, în închisori
,
Persoanele din străinătate închise în Centre Penitenciare
spaniole, au dreptul de a lua legătura cu reprezentant, i ai
t˘
, arii lor în Spania, în acest caz va trebui să se adreseze
Direct,iei Centrului.
Dacă vă aflati
, de refugiat sau apatriat, puteti
, în situatia
, lua
legătura cu reprezentantii
,arii care vă reprezintă interesele
, t˘
sau cu autorită,t ile na ,t ionale sau interna ,t ionale
corespunzătoare.
Dacă d-voastră a ,t i fost deja condamnat şi de ,t ine ,t i
unei t˘
nationalitatea
,ari care are semnate acorduri în acestă
,
privin ,t ă cu Spania, pute ,t i solicita îndeplinirea
condamnării în ,t ara de origine. Interesa ,t i-vă de la
persoanele profesionale din centru dacă t, ara d-voastră
det,ine acest acord.
În orice moment putet,i cere începerea demersului în acest
sens. Dacă vă interesează solicitat,i trasferul cât mai repede.
Serviciul juridic al Centrului vă poate îndruma şi ajuta în
prepararea documentelor necesare.

34

pentru a beneficia de libertatea
Când îndepliniti
, conditiile
,
condit, ionată, în conformitate cu normele stabilite în Codul
Penal, Judecătoria Pnitenciară vă va putea autoriza să
continuati
de origine.
, condamnarea primită în tara
,
Dacă nu detine
, ti
, mediile suficiente, Administratia
, vă va
ajuta să vă întoarceti
de origine pentru continuarea
,
, în tara
pedepsei.
de întoarcere în tara
Neîndepliniea conditiilor
de origine, o
,
,
dată ce este autorizată de Judecătorie, va implica pierderea
a, conditionate.
libert˘ti
,
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