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Consiliul de supraveghere pentru serviciile de Corecție 
 

Ce este Consiliul de supraveghere? 
Consiliul de supraveghere constă din persoane private care sunt numite în acest post 
de către Ministerul de Justiție. Aceste persoane nu au nici o legătură cu serviciile de 
Corecție și prin urmare nu sunt supuse nici autorității de instrucție a serviciilor de 
Corecție. Printre îndatoririle Consiliului de supraveghere pentru serviciile de Corecție 
se numără supravegherea penitenciarelor și a modului în care sunt tratați deținuții în 
conformitate cu legislația în vigoare, să discute cu deținuții despre aspecte legate de 
executarea mandatelor de pedeapsă și să cerceteze documentele de la dosarele 
deținuților dacă aceștia își dau consimțământul.  
 
Dacă există aspecte legate de executarea mandatului de pedeapsă despre care aveți 
întrebări sau sunteți nemulțumit(ă), puteți lua legătura cu Consiliul de supraveghere. 
 
Cum puteți intra în contact cu Consiliul de supraveghere ?  
Vizită neanunțată: În cazurile în care Consiliul de supraveghere vine într-o vizită 
neanunțată, deținuții vor fi avertizați prin sistemul intern de difuzoare și / sau în alt 
fel. Atunci dvs. puteți să vă înscrieți pe o listă în cazul când doriți să aveți o convorbire 
cu Consiliul de supraveghere. Penitenciarul va transmite această listă reprezentanților 
Consiliului de supraveghere.  
 
Vizită anunțată în prealabil: Dacă Consiliul de supraveghere avertizează în prealabil 
asupra vizitei, vor fi afișate anunțuri în unitățile de locuit / secții conținând informații 
despre data și ora precum și cu locul unde va avea loc vizita, precum și cu modul de a 
proceda pentru înscrierea la convorbiri cu  reprezentanții Consiliului de supraveghere. 
 
Contact prin corespondență: Dvs. puteți de asemenea să luați legătura cu Consiliul de 
supraveghere prin scrisoare. Aceasta se va pune într-un plic închis, și se va adresa către 
’Tilsynsrådet” (Consiliul de supraveghere). Penitenciarul va trimite mai departe plicul 
către Consiliul de supraveghere. Scrisorile către Consiliul de supraveghere nu sunt 
supuse controlului de la serviciile de Corecție.  
 
Contact prin telefon: Dacă este vorba despre o chestiune urgentă, dvs. puteți să luați 
legătura cu unul dintre membri prin telefon. Atunci trebuie să vă adresați unuia dintre 
angajații din penitenciar pentru a obține o programare mai exactă. 
 
Ce se întâmplă în continuare? 
Se va încerca mai întâi ca faptele cărora dvs. doriți să le dea urmare Consiliul de 
supraveghere să fie rezolvate pe plan local, adică printr-un dialog între Consiliul de 
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supraveghere și conducerea penitenciarului. Dacă aceasta nu duce la rezolvare, sau 
dacă Consiliul de supraveghere consideră că există un temei de a aborda cazul cu o 
autoritate superioară, Consiliul de supraveghere va trimite cazul mai departe la nivel 
regional în serviciile de Corecție.  
Reprezentanții Consiliului de supraveghere sunt supuși regulilor Legii Administrației 
privitoare la secretul profesional.  


