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CAMERA DEPUTAȚILOR
COMISIA JURIDICĂ,

Bucureşti, 26 aprilie 2017

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂȚI

Nr. PL‐ x 160/2017

RAPORT
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului pena
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi
imunități a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
trimis cu adresa nr. PL‐x 160 din 14 martie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c‐11/402 din 15 martie 2017.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 13 martie 2017.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizt favorabil proiectul de lege.
1

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr.
4c‐5 din 22 martie 2017.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 60 din 31 ianuarie 2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.254/2013, privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul instituirii, ca măsură compensatorie, a includerii în calculul pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată, și
executarea pedepsei într‐un spațiu necorespunzător. În acest caz, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în spațiu
necorespunzător, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicată
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa
legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Superior al Magistraturii și avizul Consiliului Legislativ în şedința din 26 aprilie 2017.
La dezbateri au fost prezenți deputații comisiei, conform listei de prezență.
La dezbaterile din Comisie au fost prezenți, în calitate de invitați, doamna Sofia Moț, secretar de stat pentru Relația cu
Parlamentul din Ministerul Justiției, domnul judecător Nicolae Constantin din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Radu
Geamănu, consilier în Ministerul Justiției şi domnul Dan Halchin, director adjunct în Administrația Națională a Penitenciarelor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului
Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu amendamentele admise redate în Anexa
nr. 1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2.
În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
SECRETAR,

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

Steluța Gustica CĂTĂNICIU
2

Anexa nr. 1
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat
Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal
Art. I. - Legea nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.514 din 14 august
2013, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum
urmează:

2.

Art. I. - Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor i a
măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 514 din 14 august
2013,
cu
modificările
i
completările
ulterioare,
se
modifică i se completează după
cum urmează:
Autor: Comisia juridică, de
disciplină i imunită i
1. La articolul 40, litera b) a
alineatului (5) se modifică i va
avea următorul cuprins:

3.
4.

Comisia juridică
(autor amendament)
Nemodificat

Art. 40 ……..
(5) Schimbarea regimului de
executare a pedepselor privative
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Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

de libertate în regimul imediat
inferior ca grad de severitate se
poate dispune, ţinându-se seama
de natura şi modul de săvârşire a
infracţiunii,
dacă
persoana
condamnată:
…………………………….
b) a stăruit în muncă sau s-a
implicat activ în activităţile
stabilite în Planul individualizat
de evaluare şi intervenţie
educativă şi terapeutică.

5.

”b) a întreprins eforturile
necesare în cadrul muncii
prestate sau s-a implicat activ în
activităţile stabilite în Planul
individualizat de evaluare şi
intervenţie
educativă
şi
terapeutică.”

Autor: dep. Vasile Varga, Oana
Consuela Florea i Ioan Cup a
(8)Este interzisă transferarea în 1. La articolul 45, după alineatul (8) se 2.Nemodificat
penitenciare, pentru o perioadă introduce un nou alineat, alin.(9), cu
mai mare de 10 zile, a următorul cuprins:
persoanelor care execută măsura
educativă a internării într-un
centru educativ sau într-un
centru de detenţie. Dispoziţiile
art. 36 alin. (5) se aplică în mod
corespunzător.
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Motivare

Nr.
crt.
6.

7.
8.

9.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat
„(9) Este interzisă transferarea sau
mutarea, pentru motive personale, la
cererea persoanei condamnate care
execută a pedeapsă privativă de libertate,
dintr-un spaţiu corespunzător, într-un
spaţiu necorespunzător, în scopul de a
beneficia de măsura compensatorie
prevăzută la art.551 alin.(l) şi (2).”

Comisia juridică
(autor amendament)
„(9) Este interzisă transferarea
sau mutarea, pentru motive
personale, la cererea persoanei
condamnate care execută o
pedeapsă privativă de libertate, din
condi ii corespunzătoare, în
condi ii necorespunzătoare de
deten ie, în scopul de a beneficia
de măsura compensatorie prevăzută
la art.551 alin.(1) i (2).

Motivare

Autor: dep. PSD, ALDE i UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
2. După articolul 55 se introduce un nou 3. Nemodificat
articol, art.551, cu următorul cuprins:
Compensarea în cazul
pedepsei
într-un
necorespunzător

executării Compensarea în cazul cazării în
spaţiu condiţii necorespunzătoare

Art.551.- (1) La calcularea pedepsei
executate efectiv, se are în vedere,
indiferent de regimul de executare a
pedepsei, ca măsură compensatorie, şi
executarea pedepsei într-un spaţiu
necorespunzător, caz în care, pentru
fiecare perioadă de 30 de zile executate
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Autor: dep. PSD, ALDE i UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
Art.551.- (1) La calcularea
pedepsei executate efectiv, se are
în vedere, indiferent de regimul de
executare a pedepsei, ca măsură
compensatorie,
şi
executarea
pedepsei
în
condi ii
necorespunzătoare caz în care,

.

Nr.
crt.

10.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
în spaţiul necorespunzător, chiar dacă pentru fiecare perioadă de 30 de
acestea nu sunt consecutive, se consideră zile
executate
în
condi ii
executate, suplimentar, 3 zile din necorespunzătoare, chiar dacă
pedeapsa aplicată.
acestea nu sunt consecutive, se
consideră executate, suplimentar, 6
zile din pedeapsa aplicată.

(2) În sensul prezentului articol, se
consideră executare a pedepsei într-un
spaţiu necorespunzător cazarea într-un
spaţiu mai mic sau egal cu 4 mp/deţinut,
care se calculează, excluzând suprafaţa
grupului sanitar şi a spaţiilor de
depozitare a alimentelor, prin împărţirea
suprafeţei totale a camerei de deţinere la
numărul de persoane cazate în camera
respectivă, indiferent de dotarea
spaţiului respectiv, potrivit evidenţelor
proprii fiecărui loc de deţinere.

Autor: dep. PSD, ALDE i UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(2) În sensul prezentului articol, se
consideră
condiţii
necorespunzătoare cazarea unei
persoane în oricare centru de
detenţie din România care a avut
lipsuri la condiţiile impuse de
standardele Europene.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(3) În sensul prezentului articol,
se consideră executare a pedepsei
în condi ii necorespunzătoare
cazarea în oricare dintre situa iile
următoare:
a) cazarea într-un spa iu mai
mic sau egal cu 4mp/de inut, care
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Motivare

(condi ii definite
si prevazute de
CEDO in para.139
Case Of Muršić v.
CROATIA,
para.12-113 Case
of Story and Others
v. Malta etc)

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
se calculează, excluzând suprafa a
grupurilor sanitare i a spa iilor
de depozitare a alimentelor, prin
împăr irea suprafe ei totale a
camerelor de de inere la numărul
de persoane cazate în camerele
respective, indiferent de dotarea
spa iului în cauză.
b) lipsa accesului la activită i
în aer liber;
c) lipsa accesului la lumina
naturala sau aer suficient
ori
disponibilitatea de ventila ie;
d) lipsa temperaturii adecvate a
camerei;
e) lipsa posibilită ii de a folosi
toaleta în privat i de a se respecta
normele sanitare de bază precum
i a cerin elor de igienă.
f) existenta infiltra iilor, igrasiei
i
mucegaiului
în
pere ii
camerelor de deten ie.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(4) Dispozi iile alin.(3) se
aplică în mod corespunzător i
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Motivare

Nr.
crt.

11.

12.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
la calcularea pedepsei executate
efectiv
ca
măsură
preventivă/pedeapsă în centrul
de
re inere
i
arestare
preventivă
în
condi ii
necorespunzătoare.
(5)
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(6) În sensul prezentului articol, nu se (5) În sensul prezentului articol, nu
consideră executare a pedepsei într-un se consideră executare a pedepsei
spaţiu necorespunzător ziua sau în condi ii necorespunzătoare
perioada în care persoana a fost:
ziua sau perioada în care persoana
a fost:

a)
internată în infirmerii
din cadrul locurilor de deţinere, în
spitale
din
reţeaua
sanitară
a
Administraţiei
Naţionale
a
Penitenciarelor sau din reţeaua sanitară a
Ministerului Sănătăţii;

Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
a) internată în infirmerii din cadrul
locurilor de de inere, în spitale din
re eaua sanitară a Administra iei
Na ionale a Penitenciarelor, a
Ministerului Afacerilor Interne
sau din re eaua sanitară publică.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i

8

Motivare

a)
Interven ia
propusă are în
vedere faptul că
spitalele nu sunt
doar în subordinea
Ministerului
Sanătă ii, ci i în
subordinea
administra iei
publice locale; pe
de altă parte, textul
nu acoperă ipoteza
în care internarea
este realizată într-

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

Motivare
un
spital
din
re eaua sanitară a
MAI.

în tranzit;

Nemodificat

13.

b)

14.

c)
transportată în vederea transferului c) Se elimină.
între locurile de deţinere.
Autor: deputat USR ION StelianCristian deputat USR Vlad
DURU
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu se (6) Dispozi iile prezentului articol
aplică în cazul în care persoana a fost nu se aplică în cazul în care
despăgubită
pentru
condiţii persoana a fost despăgubită pentru
necorespunzătoare de detenţie, prin condi ii necorespunzătoare de
hotărâri definitive ale instanţelor deten ie, prin hotărâri definitive
naţionale sau ale Curţii Europene a ale instan elor na ionale sau ale
Drepturilor Omului, pentru perioada Cur ii Europene a Drepturilor
pentru care s-au acordat despăgubiri şi a Omului, pentru perioada pentru
fost transferată sau mutată
într-un care s-au acordat despăgubiri i a
fost transferată sau mutată într-un
spaţiu corespunzător.
spa iu de deten ie având
condi ii necorespunzătoare.

15.

16.
17.

Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(7) Nemodificat

(5) Beneficiul aplicării dispoziţiilor
alin.(l) nu poate fi revocat.
(6)Perioada pentru care se acordă (8) Perioada pentru care se acordă
beneficiul prevăzut la alin.(l) se zile considerate ca executate în
9

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
calculează până la data de 31 decembrie compensarea cazării in conditii
2022.”
necorespunzatoare se calculează
începând cu 24 iulie 2012.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
4.Alineatul (1) al art. 65 se
modifică i va avea următorul
cuprins:
Art. 65. - (1) Persoanele
condamnate au dreptul să efectueze
convorbiri
telefonice
de
la
telefoanele publice instalate în
penitenciare.
Convorbirile
telefonice au caracter confidenţial.

18.
19.

Art. 65: Dreptul la convorbiri
telefonice
(1)Persoanele condamnate au
dreptul să efectueze convorbiri
telefonice de la telefoanele
publice instalate în penitenciare.
Convorbirile
telefonice
au
caracter confidenţial şi se
efectuează sub supraveghere
vizuală.

Autor: dep. Oana Consuela Florea

20.

5. După alineatul (3) al
articolului 87 se introduce un
nou alineat, alin. (4), cu
următorul cuprins:
(4) Dacă persoana condamnată
renun ă la procentul de 40%, în
favoarea penitenciarului, munca se
consideră a fi neremunerată
i
zilele executate pentru zilele de
10

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

21.

(1)Pedeapsa
care
este
considerată ca executată pe baza
muncii prestate sau a instruirii
şcolare şi formării profesionale,
în vederea acordării liberării
condiţionate, se calculează după
cum urmează:
a)în cazul în care se prestează o
muncă remunerată, se consideră
5 zile executate pentru 4 zile de
muncă;
b)în cazul în care se prestează o
muncă
neremunerată,
se
consideră 4 zile executate pentru
3 zile de muncă;
c)în cazul în care munca este
prestată pe timpul nopţii, se
consideră 3 zile executate pentru
două nopţi de muncă;

22.

23.

24.

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
muncă prestate, se calculează
potrivit art. 96 alin. (1) lit. b).
Autor: dep. Márton Árpád- UDMR
Ambrus Izabella-UDMR
6. La articolul 96, literele a)- c)
ale alineatului (1), se modifică i
vor avea următorul cuprins:

”a) în cazul în care se prestează o
muncă remunerată, se consideră 4
zile executate pentru 3 zile de
muncă;
b) în cazul în care se prestează o
muncă neremunerată, se consideră
3 zile executate pentru 2 zile de
muncă;
c) în cazul în care munca este
prestată pe timpul nopţii, se
consideră 2 zile executate pentru o
noapte de muncă;
Autor: dep. Márton Árpád- UDMR
Ambrus Izabella-UDMR
7. La articolul 98, preambulul
alineatului (1) se modifică i va
avea următorul cuprins:

25.
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Motivare

Nr.
crt.
26.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
”Art. 98 - (1) Persoanelor
condamnate care au o bună
conduită i care au întreprins
eforturile necesare în cadrul
muncii prestate sau în cadrul
activităţilor educative, moralreligioase, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă
socială, al instruirii şcolare şi al
formării profesionale li se acordă,
prin procedura stabilită prin
decizia directorului general al
Administra iei Na ionale a
Penitenciarelor,
următoarele
recompense:”
Autor: dep. Vasile Varga, Oana
Consuela Florea i Ioan Cup a
8.După articolul I se introduc
articolele I1 – I4, cu următorul
cuprins:
Art. I1 – (1) În termen de 5 zile
lucrătoare de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, la nivelul
fiecărei unităţi penitenciare se va
desemna Comisia de evaluare a
condiţiilor de detenţie, în raport
cu fiecare clădire care are ca
destinaţie spaţii de cazare pentru

27.
28.
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Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
persoanele private de libertate.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(2) Comisia va fi compusă din:
a)
director adjunct economic
administrativ sau echivalent, în
calitate de Preşedinte;
b)
director adjunct siguranţă
şi regim sau echivalent;
c)
şef
serviciu
regim
penitenciar sau echivalent;
d)
şefii de secţie ai clădirilor
evaluate;
e)
medic şef;
f)
responsabil
privind
protecţia muncii, în calitate de
Secretar.

29.

Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
(3)
În
cadrul
termenului
prevăzut la alin.(1) directorul
unităţii va lua măsuri pentru
instruirea membrilor Comisiei,
în raport de atribuţiile pe care le
vor avea, precum şi modul de

30.
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Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
atribuire al criteriilor prevăzute
la art.551 alin.(3).
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
Art. I2 – În termen de 10 zile de
la intrarea în vigoare a prezentei
legi, Comisia prevăzută la art. I1
va efectua un inventar al
clădirilor cu destinaţia spaţii de
cazare pentru persoane private
de libertate existente la nivelul
unităţii.

31.

Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
Art. I3 - (1) În termen de 45 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Comisia prevăzută
la art. I1 va efectua o analiză a
clădirilor menţionate la art. I2
pentru a stabili care dintre
acestea sunt sub incidenţa art.551
alin.(3)
privind
condiţiile
necorespunzătoare de detenţie.
(2) Din punctul de vedere al
criteriului enunţat la art.551

32.

33.
14

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
alin.(3) lit. a), Comisia va efectua
analiza luând în calcul indicele
lunar mediu de supraaglomerare
aferent fiecărei clădiri analizate.
(3) Din punct de vedere al
criteriului enun at la art.551
alin.(3) lit.b) i f) Comisia va
efectua analiza i în raport de
existen a unor hotarari ale
instan elor
na ionale
sau
interna ionale,
în
sensul
constatării
deficien elor
la
nivelul
spa iilor
exterioare
aferente clădirilor analizate,
respectiv a celor interioare.
(4) Din punct de vedere al
criteriului enun at la art.551
alin.(3) lit.c) Comisia va efectua
analiza în func ie de standardele
na ionale în materie.
(5) Din punct de vedere al
criteriului enun at la art.551
alin.(3) lit. d) pentru perioada 24
iulie 2012 i până la intrarea în
vigoare a prezentei legi Comisia
va efectua analiza în raport de
programul de furnizare a
agentului termic, corespunzător
anotimpului
rece.
Pentru

34.

35.

36.
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Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
perioada de după intrarea în
vigoare a legii asigurarea
temperaturii adecvate se va
determina
prin
măsurători
zilnice la nivelul clădirilor.
(6) Din punct de vedere al
criteriului enun at la art.551
alin.(3) lit. e) Comisia va efectua
analiza în raport de existen a
unui grup sanitar cu u ă i
sistem
de
închidere,
de
respectarea
standardelor
na ionale
privind
normele
sanitare, precum i a celor care
impun asigurarea drepturilor
aferente igienei individuale
i
colective
pentru
persoanele
private de libertate.
(7) Situaţia centralizată a
clădirilor
care
sunt
necorespunzătoare din punct de
vedere al condiţiilor de detenţie
vor fi aprobate prin Ordin al
Ministrului Justiţiei, în termen
de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
(8) Situaţia prevăzută la alin.(7)
va fi reactualizată anual, în
acelea i condi ii, până la data

37.

38.

39.

16

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
de 1 mai a fiecărui an.
Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
Art. I4 - (1) În termen de 90 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Biroul evidenţă şi
organizarea muncii din cadrul
fiecărei unităţi va deschide o fişă
de evidenţă pentru fiecare
persoană privată de libertate în
care vor fi consemnate clădirile
în care a fost cazat pe parcursul
pedepsei.
(2) Pentru persoanele private de
libertate
care
au
început
executarea pedepsei înainte de 24
iulie 2012 fişa prevăzută la
alin.(1) va cuprinde numai
informaţiile relevante ulterioare
acestei date.
(3) În termenul prevăzut la
alin.(1) Biroul evidenţă şi
organizarea muncii va efectua
calculul zilelor câştigate în raport
cu perioada executării pedepsei
în condiţii necorespunzătoare de
detenţie, în raport de articolul

40.

41.

42.

17

Motivare

Nr.
crt.

43.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
1
55 alin.(1).

Autor: dep. PSD, ALDE I UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
Art. II - Prevederile prezentei legi se Art. II. - (1) Nemodificat
aplică în mod corespunzător minorilor
care execută măsuri educative în centre
de detenţie, în centre educative sau în
penitenciare, precum şi minorilor care au
executat pedepse în penitenciare potrivit
Legii nr.15/1968 privind Codul penal al
României,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, şi care execută,
la data intrării în vigoare a prezentei legi,
măsuri educative în centrele de detenţie,
în aplicarea art.21 din Legea nr.
187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(2) Prevederile prezentei legi se
aplică în mod corespunzător
persoanei condamnate aflată
temporar,
la
solicitarea
organelor judiciare, în centrele
de reţinere şi arestare preventivă
potrivit art. 45 alin. (6) din Legea
254/2013 i persoanei private de
18

Motivare

(2) Se elimină
situa iile
de
discriminare,
în
raport de locul
executării pedepsei
(penitenciar
sau
centru de re inere
i
arestare
preventivă)

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
libertate care a executat în
condi iile art. 551 alin. (2)
pedepse i/ sau măsuri privative
de libertate în centre de re inere
i arestare preventivă, în
situa ia în care fa ă de aceasta
se dispune o pedeapsă privativă
de libertate
i nu a fost
despăgubită pentru condi ii
necorespunzătoare de deten ie,
prin hotărâri definitive ale
instan elor na ionale sau ale
Cur ii Europene a Drepturilor
Omului, pentru această perioadă.
Autor: dep. PSD, ALDE i UDMR
din Comisia juridică, de disciplină
i imunită i
6. După articolul II, se introduce
articolul
II1 cu următorul
cuprins:
Art. II1 - Pentru punerea în
aplicare a prezentei legi, colegiile
de conducere ale fiecărei instan e
vor lua măsuri de suplimentare
temporară a completelor de
judecată, astfel încât propunerile de
liberare condiţionată, formulate ca
urmare a intrării în vigoare a
prezentei legi, să nu determine

44.
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Motivare

Nr.
crt.
45.

46.

47.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)
creşterea termenelor în care vor fi
soluţionate.
Art. III. - (1) Persoanele condamnate 7. Art. III. - Se elimină
internate în infirmerii din cadrul
locurilor de deţinere, în spitale din
reţeaua sanitară a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor sau din
reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii,
aflate în tranzit ori transportate în
vederea transferului între locurile de
deţinere, precum şi cele cazate într-un
spaţiu mai mare de 4 mp/deţinut şi care
apreciază că sunt afectate de alte condiţii
care, cumulate, sunt de natură a
determina încălcări ale art.3 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, se
pot adresa, după caz, judecătorului de
supraveghere a privării de libertate,
respectiv instanţelor civile de judecată.
(2) Persoanele care au fost puse în
libertate la expirarea duratei pedepsei
închisorii, deşi au fost propuse pentru
liberare condiţionată, cu luarea în
considerare a art.551 din Legea
nr.254/2013,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, pot solicita
despăgubiri la instanţa civilă.
Art. IV.- In termen de 6 luni de la data 8. Art. IV. - Se elimina
20

Motivare

Termenul impus de
proiect este mult

Nr.
crt.

48.

49.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

intrării în vigoare a prezentei legi, pentru
toate persoanele private de libertate
aflate în locurile de deţinere din
subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor se vor întocmi dosare cu
privire la zilele considerate ca executate
potrivit art.551 din Legea nr.254/2013,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi se vor încunoştinţa
persoanele deţinute.
Art.V.- (1) Pentru îndeplinirea, în 9. Art. V - Se elimina
condiţiile prevăzute de prezenta lege, a
atribuţiilor
judecătorului
de
supraveghere a privării de libertate şi a
grefierului, se poate majora numărul
judecătorilor şi grefierilor desemnaţi în
condiţiile art.8 alin.(l)-(4), chiar dacă
desemnarea anuală a acestora a avut loc
anterior intrării în vigoare a legii.
(2) Pentru soluţionarea cererilor de
liberare condiţionată, se pot delega, în
condiţiile prevăzute de art.57 alin.(l), (2)
şi (6) din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, judecători din
cadrul judecătoriilor şi tribunalelor
aparţinând aceleiaşi curţi de apel sau
unor curţi de apel învecinate, la
21

Motivare
prea lung, şi nu se
justifică, iar pe de
altă parte termenul
pentru intrarea în
vigoare a legii şi
anume 2 luni oferă
timp
suficient
pentru declanşarea
procedurilor
necesare punerii în
aplicare
a
prevederilor actului
normativ.

Nr.
crt.

50.

51.
52.
53.
54.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

instanţele în a căror circumscripţie se
află un penitenciar, un centru de reţinere
şi arestare preventivă, un centru de
arestare preventivă, un centru educativ
ori un centru de detenţie.
Art. VI. - (1) Prevederile prezentei legi 10. Art. VI - Se elimină
sunt aplicabile şi în cazul în care,
anterior intrării în vigoare a prezentei
legi, persoanele condamnate care se află
în executarea unei pedepse privative de
libertate au reclamat încălcarea art.3 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale din
cauza nerespectării standardelor de
detenţie prin raportare la spaţiul alocat
prin:
a) plângeri formulate la judecătorii de
supraveghere a privării de libertate;
b)cauze aflate pe rolul organelor
judiciare naţionale;
c) cereri formulate în faţa Curţii
Europene a Drepturilor
Omului.
(2) În cazul în care judecătorii de
supraveghere a privării de libertate,
instanţele
naţionale
sau
Curtea
Europeană a Drepturilor Omului au
admis cererile, constatând încălcarea
art.3 din Convenţia pentru apărarea
22

Motivare

Nr.
crt.

55.

56.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale prin raportare la
nerespectarea
standardelor
de
detenţie faţă de spaţiul alocat şi au
soluţionat cererile prin acordarea unei
despăgubiri sau a unei alte forme de
remediere a situaţiei semnalate, anterior
intrării în vigoare a prezentei legi,
persoanele private de libertate pot
beneficia de prevederile art.551 din
Legea nr.254/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă este cazul,
numai pentru perioada ulterioară
pronunţării soluţiilor judecătorilor de
supraveghere a privării de libertate,
hotărârilor judecătoreşti sau hotărârilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Art.VII.- (l) În termen de 30 de zile de la 11. Art. VII. - Se elimină
publicarea legii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Guvernul va adopta
o hotărâre de modificare şi completare a
Hotărârii Guvernului nr. 157/2016
pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la două
23

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr. 254/2013

Text Senat

Comisia juridică
(autor amendament)

Motivare

luni de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu excepţia
dispoziţiilor alin.(l), care intră în vigoare
în termen de 3 zile de la data publicării
legii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
57.

12. După articolul VII, se
introduce articolul VIII, cu
următorul cuprins:
Art. VIII. - Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor i a
măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 514 din 14 august
2013,
cu
modificările
i
completările ulterioare, precum i
cu modificările
i completările
aduse prin prezenta lege, se va
republica dându-se textelor o nouă
numerotare.
Autor: Comisia juridică,
disciplină i imunită i
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Anexa nr. 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr. Text Legea 286/2009
crt.

Text proiect de lege

1.

1.
La articolul 45, după
alineatul (8) se introduce un
nou alineat, alin.(9), cu
următorul cuprins:

2.

„(9) Este interzisă transferarea
sau mutarea, pentru motive
personale, la cererea persoanei
condamnate care execută a
pedeapsă privativă de libertate,
dintr-un
spaţiu
corespunzător, într-un spaţiu
necorespunzător, în scopul de
a
beneficia
de
măsura
compensatorie prevăzută la
art.551 alin.(l) şi (2).”

Comisia juridică
(autor amendament)

(9)
Este
interzisă
transferarea sau mutarea
la cererea persoanei
condamnate care execută
a pedeapsă privativă de
libertate, dintr-un spațiu
corespunzător,
într-un
spațiu necorespunzător,
în scopul de a beneficia
de măsura compensatorie
prevăzută la art.551 alin.
(l) şi (2).”
25

Motivare
1. Pentru admitere
2. Pentru respingere

Cameră
Decizională

Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian deputat
USR Vlad DURUȘ
3.

Art.551.- (1) La calcularea
pedepsei executate efectiv, se
are în vedere, indiferent de
regimul de executare a pedepsei,
ca măsură compensatorie, şi
executarea pedepsei într-un
spaţiu necorespunzător, caz în
care, pentru fiecare perioadă de
30 de zile executate în spaţiul
necorespunzător, chiar dacă
acestea nu sunt consecutive, se
consideră executate, suplimentar,
3 zile din pedeapsa aplicată.

2. Art.551.(1) În
vederea
acordării
liberării condiționate, în
calculul pedepsei ce
poate fi considerată,
potrivit
legii,
ca
executată se include,
indiferent de regimul de
executare a pedepsei, ca
măsură compensatorie, şi
executarea
pedepsei
într‐un
spațiu
necorespunzător, caz în
care, pentru fiecare
perioadă de 30 de zile
executate în spațiul
necorespunzător, chiar
dacă acestea nu sunt
consecutive, se consideră
executate, suplimentar, 9
26

zile
din
aplicată.

pedeapsa

Autor:
dep.
Márton
Árpád- UDMR
Ambrus Izabella‐UDMR
4.

b)în tranzit;

“b)
în
tranzit,
transportată
la
penitenciare,
instituții
medicale,
instanțe
judecătorești, parchete
și alte unități similare.”
Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian deputat
USR Vlad DURUȘ

5.

(6)Perioada pentru care se acordă
beneficiul prevăzut la alin.(l) se
calculează până la data de 31
decembrie 2022

”(6) Perioada pentru care
se acordă beneficiul
prevăzut la alin. (l) se
calculează de la data
intrării în vigoare a
prezentei legi și până la
data de 31 decembrie
2022.”
27

Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian
deputat USR Vlad DURUȘ
6.

Art. III. - (1) Persoanele
condamnate
internate
în
infirmerii din cadrul locurilor de
deţinere, în spitale din reţeaua
sanitară
a
Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor sau
din
reţeaua
sanitară
a
Ministerului Sănătăţii, aflate în
tranzit ori transportate în vederea
transferului între locurile de
deţinere, precum şi cele cazate
într-un spaţiu mai mare de 4
mp/deţinut şi care apreciază că
sunt afectate de alte condiţii care,
cumulate, sunt de natură a
determina încălcări ale art.3 din
Convenţia
pentru
apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, se pot adresa,
după caz, judecătorului de
supraveghere a privării de
libertate, respectiv instanţelor
civile de judecată.

”Art. III.- (1) Persoanele
condamnate internate în
infirmerii din cadrul
locurilor de deţinere, în
spitale
din
reţeaua
sanitară a Administraţiei
Naţionale
a
Penitenciarelor sau din
reţeaua
sanitară
a
Ministerului
Sănătăţii,
aflate în tranzit ori
transportate
la
penitenciare, instituții
medicale,
instanțe
judecătorești, parchete
și alte unități similare,
precum şi cele cazate
într-un spaţiu mai mare
de 4 mp/deţinut şi care
apreciază că sunt afectate
de alte condiţii care,
cumulate, sunt de natură
a determina încălcări ale
art.3
din
Convenţia
28

pentru
apărarea
drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale,
se pot adresa, după caz,
judecătorului
de
supraveghere a privării
de libertate, respectiv
instanţelor civile de
judecată”.
Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian
deputat USR Vlad DURUȘ
(2) Persoanele care au fost puse
în libertate la expirarea duratei
pedepsei închisorii, deşi au fost
propuse
pentru
liberare
condiţionată, cu luarea în
considerare a art.551 din Legea
nr.254/2013, cu modificările şi
completările
ulterioare,
pot
solicita despăgubiri la instanţa
civilă.

“(2)
Pot
solicita
despăgubiri la instanţa
civilă și persoanele care
au fost puse în libertate
la expirarea duratei
pedepsei închisorii, deşi
au fost propuse pentru
liberare condiţionată,
cu luarea în considerare
a art.551 din Legea
nr.254/2013,
cu
modificările
şi
completările
29

ulterioare.”
Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian
deputat USR Vlad DURUȘ
7.

Art. IV.- In termen de 6 luni
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, pentru toate
persoanele private de libertate
aflate în locurile de deţinere din
subordinea
Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor se vor
întocmi dosare cu privire la zilele
considerate ca executate potrivit
art.551 din Legea nr.254/2013, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi se vor încunoştinţa
persoanele deţinute.

Art. IV. ‐ De la data
intrării în vigoare a
prezentei legi, dar nu
mai târziu de 4 luni de la
publicarea în Monitorul
Oficial al acesteia pentru
toate persoanele private
de libertate aflate în
locurile de deținere din
subordinea
Administrației Naționale
a Penitenciarelor se vor
întocmi dosare potrivit
art. 962 alin. (4) din
Legea nr. 254/2013, cu
modificările
şi
completările ulterioare,
şi se vor sesiza, de
îndată, potrivit legii,
comisiile pentru liberare
30

condiționată, respectiv
se
vor
încunoştința
persoanele deținute cu
privire
(a
zilele
considerate ca executate
potrivit art. 551 din
Legea nr. 254/2013, cu
modificările
şi
completările ulterioare.

8.

Autor:
dep.
Márton
Árpád- UDMR, Ambrus
Izabella-UDMR
Art. IV. ‐ „In termen de 6
luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi,
pentru toate persoanele
private de libertate aflate
în locurile de deținere
din
subordinea
Administrației Naționale
a Penitenciarelor aceasta
va întocmi dosare cu
privire
la
zilele
considerate ca executate
31

potrivit art.551 din Legea
nr.254/2013,
cu
modificările
şi
completările ulterioare,
şi
va
încunoştința
persoanele deținute.

Autor: deputat USR ION
Stelian‐Cristian
deputat USR Vlad DURUȘ

Consilier parlamentar, Paul

erban

32

