CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind măsurile alternative de executare a pedepselor
privative de libertate

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. 1. – Măsurile alternative de executare a pedepsei privative
de libertate sunt măsuri de natură judiciară, dispuse prin hotărâre de
către judecătorul de supraveghere a privării de libertate, constând în
înlocuirea măsurii executării pedepsei principale cu închisoarea în regim
de detenţie cu măsura executării acesteia la domiciliu, în libertate sau în
regim special penitenciar.
Art. 2. – Măsurile alternative de executare a pedepsei privative
de libertate sunt:
a) măsura de executare la domiciliu a pedepsei privative de
libertate;
b) măsura de executare fracţionată a pedepsei privative de
libertate: în timpul săptămânii la domiciliu şi în zilele de sâmbătă şi
duminică într-un centru de detenţie special înfiinţat pentru această
măsură sau în penitenciar;
c) măsura de executare a pedepsei privative de libertate în
regim mixt la domiciliu, cu prestarea de zile de muncă în folosul
comunităţii, în echivalent.
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Art. 3. – (1) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate
poate dispune prin hotărâre una dintre măsurile alternative pentru
persoanele condamnate la o pedeapsă de până la 5 ani, care au efectuat
fracţia de 1/5 necesară pentru luarea în discuţie a regimului de detenţie,
cu aplicarea procedurii prevăzute la art. 8 din prezenta lege.
(2) Măsurile alternative nu pot fi dispuse în cazul deţinuţilor
care au săvârşit abateri disciplinare.
(3) Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de
libertate nu se aplică pentru condamnările privative de libertate:
a) pentru săvârşirea de către condamnat a unei infracţiuni cu
violenţă sau profitând de starea de neputinţă fizică sau psihică a
victimei;
b) pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare sau pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea
nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) persoanelor aflate în stare de recidivă.
Art. 4. – Măsura alternativă de executare a pedepsei privative
de libertate a executării la domiciliu constă în executarea la domiciliu a
pedepsei privative de libertate cu supraveghere din partea unor lucrători
anume desemnaţi de către Ministerul Afacerilor Interne, cu sau fara
brăţară electronică.
Art. 5. – Măsura alternativă de executare fracţionată a unei
pedepse privative de libertate constă în executarea pedepsei numai în
zilele de sâmbătă şi duminică, într-un centru de detenţie special înfiinţat
pentru această măsură sau în penitenciar.
Art. 6. – Măsura alternativă de executare în regim mixt a unei
pedepse privative de libertate constă în executarea pedepsei la domiciliu
cu prestarea de zile de muncă în folosul comunităţii, în echivalent.
Art. 7. – Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei
implementează dispoziţiile prezentei legi, prin adoptarea de norme
metodologice, în cel mult 30 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Art. 8. – (1) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate,
în condiţiile prezentei legi, va dispune stabilirea unei măsuri alternative
de libertate pentru persoanele care au executat, fără a fi sancţionate,
jumătate din fracţia minimă efectivă de executat în sistemul penitenciar.
(2) Hotărârea privind stabilirea măsurii alternative de executare
a pedepsei sau amânarea aplicării acesteia se comunică deţinutului în
termen de 3 zile de la pronunţare. În situaţia în care a fost amânată
aplicarea unei masuri alternative de executare a pedepsei, deţinutul poate
contesta hotărârea, în 3 zile de la comunicare, la judecătoria din raza
locului de deţinere. Hotărârea pronunţată de judecătorie este definitivă.
(3) În situaţia în care, în urma analizei, judecătorul de
supraveghere amână luarea unei măsuri alternative, termenul maxim de
amânare nu poate fi mai mare de 6 luni.
După această perioadă, din oficiu sau la solicitarea persoanei
private de libertate, judecătorul va dispune asupra stabilirii unei măsuri
alternative de executare a pedepsei. Prevederile alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
(4) Pe durata executării pedepsei persoana privată de libertate
poate beneficia de oricare dintre măsurile de executare alternative a
pedepsei, în funcţie de comportamentul acesteia şi de natura infracţiunii
săvărşite.
Judecătorul de supraveghere poate dispune prin hotărâre la
cererea persoanei private de libertate sau din oficiu înlocuirea unei
măsuri alternative de executare a pedepsei privative de libertate cu o
altă măsură alternativă de executarea a pedepsei privative de libertate
prevăzută în prezenta lege. Prevederile alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
(5) Aplicarea oricăreia dintre măsurile alternative a pedepsei nu
influenţează calculul fracţiei minime obligatorii prevăzută de art.100 din
Codul de procedură penală pentru declanşarea procedurii de liberare
condiţionată aşa cum este ea reglementată de Codul de procedură penală
cu luarea în calcul a drepturilor persoanei private de libertate prevăzute
de Legea 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.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1)
din Constituţia României, republicată.
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