
                                          Prisoners Advice Service - Fișă de informare 

 

CINE SUNTEM NOI? 

Prisoners’ Advice Service (PAS) este o organizație independentă înregistrată. PAS nu acceptă 

fonduri din Home Office sau Prison Service, întrucât acesta ne-ar putea afecta independența. 

PAS primește majoritatea fondurilor de la trusturi de caritate și fundații nonprofit, asistență 

juridică și donatori individuali. 

 

Angajații noștri: doi cosilieri judecătorești și trei asistenți sociali juridici (inclusiv femei 

deținuți și specialiști în discriminare rasială și asistență comunitară), un manager de asistență 

telefonică și un manager de strângere de fonduri. De asemenea, avem voluntari juridici și 

voluntari de strângeri de fonduri care oferă asistență de neprețuit în munca noastră. 

 

CU CE NE OCUPĂM? 

• PAS oferă consiliere juridică și informații deținuților din Anglia și din Țara Galilor cu 

privire la drepturile lor, aplicarea regulilor și condițiilor de detenție în penitenciare. 

• PAS preia plângerile deținuților prin acordarea de consultanță gratuită, asistență și 

reprezentare pe bază individuală și confidențială, precum și prin luarea unor măsuri legale, 

dacă este cazul. 

• PAS eliberează un buletin trimestrial intitulat Drepturile Deținuților (Prisoners Rights), care 

este distribuit deținuților subscriși, consilierilor juridici, studenților și organizațiilor non-

guvernamentale. 

 

Noi vă putem explica regulile penitenciare și modul în care acestea vă afectează, și vă putem 

sfătui în cazul în care sunt aplicate în mod greșit. Dacă aveți o plângere cu privire la modul în 

care sunteți tratați, puteți să ne contactați pentru sfaturi. Ar fi preferabil să trimiteți, de 

asemenea, un formular de reclamație pe aripa / unitatea. Vă vom sfătui fie cu privire la modul 

de a vă continua reclamația dvs., fie prin a intra în corespondență cu închisoarea și serviciul 

de deținuți (Prisoners Service) în numele dumneavoastră, fie prin a vă furniza detaliile 

firmelor locale de consilieri juridici, care se ocupă cu domeniul relevant al dreptului și care 

vă pot contacta pentru asistență suplimentară. Cea mai mare parte munca noastră se face prin 

scrisori sau apeluri telefonice. Noi nu facem, în general, vizite la închisoare, cu excepția 

cazurilor în care ne-am asumat un caz juridic particular pentru un deținut. Dacă nu putem 

asista la o chestiune de drept vă vom oferi o listă de consilieri juridici. 

 

Exemple de probleme pe care le putem consilia sunt: Eliberare condiționată – Sentință pe 

viață – Calcularea sentinței - Adjudecare - Discriminarea persoanelor cu handicap - 

Discriminare religioasă 

 

Vă punem la dispoziție pliante cu privire la o gamă largă de subiecte, inclusiv: 

Transferuri - Drepturi de proprietate - Categorizări – Detenție la domiciliu – Deținuți de 

naționalitate străină - Vizite – Confiscare de bunuri – Asistență medicala 

 

CUM NE CONTACTAȚI? 
Ne puteți contacta telefonic la 020 7253 3323 sau 0845 430 8923 între orele 10 și 17  luni, 

miercuri și vineri. În orice altă zi a săptămânii, puteți lăsa un mesaj pe robotul nostru. Puteți 

să ne scrieți la PO BOX 46199, Londra EC1M 4XA. În cazul în care sunteți în afara 

închisorii, puteți trimite un email la advice@prisonersadvice.org.uk 

 

 

mailto:advice@prisonersadvice.org.uk


VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI 
• Dacă doriți ca noi să vă ajutăm, avem nevoie de permisiunea dvs., așadar vă rugăm să ne 

contactați direct. Putem intra în contact cu membrii familiei sau prieteni ulterior, dacă doriți. 

• Nu ne putem ocupa cu o problemă de care se ocupă un alt consilier judiciar, însă îi putem 

ajuta cu sfaturi și informații cu privire la drepturi. 

• Aveți dreptul de a ne contacta în mod confidențial pentru consultanță juridică. Scrieți "Rule 

39 applies” ("Regula 39 se aplică") pe exteriorul plicului și sigilați scrisoarea. Regula 39 este 

regula referitoare la corespondența juridică confidențială și se aplică doar scrisorilor cum sunt 

cele de la o instanță sau pentru un consilier juridic. 

• Informațiile de pe această fișă de informare sunt de asemenea disponibile într-o varietate de 

alte limbi și ne puteți scrie în alte limbi, nu doar engleză. Ne vom strădui să avem scrisorile 

traduse și să răspundem în limba în care ați scris; cu toate acestea pot exista unele întârzieri 

administrative. 
 


