CAMERA DEPUTAŢILOR

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

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 modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„e) participă la şedinţele comisiei pentru liberare condiţionată;”
2. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 36. – (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor
condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare
de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.”
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3. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1 ), cu următorul cuprins:
„(11) Se consideră fapte comise cu violenţă faptele prevăzute şi
pedepsite de: art. 188 – 191, art. 193 – 202, art. 205, art. 209 – 212, art. 218,
art. 219, art. 229 alin. (2) lit. c), art. 233 – 237, art. 257, art. 279,
art. 282, art. 286 alin. (2) lit. a), art. 401 – 403, art. 420, art. 433, art. 438 – 440
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare.”
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4. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 37. – (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor
condamnate pentru fapte comise cu violenţă prevăzute la art. 36 alin. (11) la
pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani, respectiv
persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa
închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.”
5. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 38. – (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor
condamnate pentru fapte comise cu violenţă prevăzute la art. 36 alin. (11) la
pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără
violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte
3 ani.”
6. După articolul 38 se introduc două noi articole, art. 381 şi 382,
cu următorul cuprins:
„Regimul detenţiei
Art. 381 . – (1) În cazul persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii de până la un an executarea
la domiciliu
pedepsei se realizează prin detenţie la domiciliu, cu
excepţia persoanelor condamnate pentru fapte
comise cu violenţă prevăzute la art. 36 alin. (11).
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor
condamnate care mai au de executat 18 luni până la
împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru
liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a
închisorii mai mare de un an.
(3) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi
schimbarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate analizează îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin. (2).
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(4) Comisia este alcătuită din: directorul
penitenciarului, care este şi preşedintele comisiei,
şeful serviciului sau biroului pentru aplicarea
regimurilor şi şeful serviciului sau biroului educaţie
ori şeful serviciului sau biroului asistenţă
psihosocială.
(5) Decizia de stabilire a regimului de executare a
pedepselor privative de libertate se comunică
persoanei condamnate împreună cu menţionarea căii
de atac existente şi a termenului de exercitare a
acesteia.
(6) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi
schimbarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate, analizând în baza condiţiilor
stabilite de prezentul articol, va dispune continuarea
efectuării pedepsei prin detenţie la domiciliu cu sistem
electronic de supraveghere, excepţie făcând deţinuţii
care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (11).
(7) Împotriva modului de stabilire a regimului de
executare, persoana condamnată poate formula
plângere la judecătorul de supraveghere a privării de
libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a
comunicat decizia de stabilire a regimului de
executare a pedepselor privative de libertate.
(8) Împotriva încheierii judecătorului de
supraveghere a privării de libertate, persoana
condamnată şi administraţia penitenciarului pot
formula contestaţie la judecătoria în a cărei
circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile
de la comunicarea încheierii.
(9) Instanţa se pronunţă prin sentinţă definitivă,
care se comunică persoanei condamnate şi
administraţiei penitenciarului.
(10) Judecătorul de supraveghere a privării de
libertate, dacă constată că hotărârea Comisiei pentru
stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului
de executare a pedepselor privative de libertate este
temeinică şi legală, va dispune şi cu privire la
obligativitatea condamnatului să poarte permanent
un sistem electronic de supraveghere, să dispună
părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de
muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire
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profesională ori la alte activităţi similare sau pentru
procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum
şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o
perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este
necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese
legitime ale inculpatului.
(11) Judecătorul de supraveghere a privării de
libertate poate dispune executarea detenţiei la
domiciliu fără sistem electronic de supraveghere, în
cazul în care persoana condamnată:
a) nu are rapoarte de abateri disciplinare;
b) are o pedeapsă care nu depăşeşte 5 ani.
(12) Verificarea executării la domiciliu a pedepsei
privative de libertate în cazul persoanei condamnate
care este obligată să poarte brăţara electronică se va
realiza de lucrătorii anume desemnaţi de către
Ministerul Afacerilor Interne, care au următoarele
atribuţii:
a) să verifice condiţiile locative ale imobilului
destinat executării, care trebuie să asigure securitatea
persoanei condamnate, izolarea faţă de ceilalţi
condamnaţi şi de victimele infracţiunii şi familiile
acestora şi posibilitatea tehnică a supravegherii;
b) să monteze persoanei condamnate dispozitivul
electronic de supraveghere (brăţară), întocmind un
proces-verbal în acest sens;
c) să conecteze dispozitivul electronic de
supraveghere (brăţară) la sistemul de supraveghere
electronică, aducându-i la cunoştinţă persoanei
condamnate momentul începerii supravegherii;
d) să-i aducă la cunoştinţă persoanei condamnate
datele tehnice ale dispozitivului electronic de
supraveghere (brăţară) şi modalitatea de funcţionare;
e) să-i aducă la cunoştinţă persoanei condamnate
obligaţiile de întreţinere şi purtare a dispozitivului
electronic de supraveghere (brăţară);
f) să verifice respectarea de către persoana
condamnată a obligaţiilor stabilite de către
judecătorul de supraveghere care a dispus executarea
la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu
brăţară electronică;
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g) să propună modificarea obligaţiilor persoanei
condamnate supusă executării la domiciliu a
pedepsei privative de libertate cu
brăţară
electronică, extinderea sau restrângerea acestora;
h) să informeze de îndată judecătorul de
supraveghere care a dispus executarea la domiciliu a
pedepsei privative de libertate cu
brăţară
electronică, de orice situaţie urgentă legată de
sănătatea persoanei condamnate, integritatea sa
corporală şi situaţia imobilului în care îşi execută
pedeapsa privativă de libertate;
i) să solicite, în caz de nerespectare de către
persoana condamnată, a obligaţiilor stabilite de către
judecătorul de supraveghere care a dispus executarea
la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu
brăţară electronică, ori în caz de comitere a unei noi
infracţiuni, revocarea măsurii alternative de
executare a pedepsei privative de libertate;
j) verificarea respectării de către persoana
condamnată a obligaţiilor stabilite de către
judecătorul de supraveghere care a dispus executarea
la domiciliu a pedepsei privative de libertate se va
realiza prin supraveghere periodică a imobilului de
executare, prin vizite la persoana condamnată, prin
obţinerea de informaţii prin modalităţi prevăzute de
lege în legătură cu comportamentul şi activitatea
acesteia în locul de executare;
k) verificarea respectării de către persoana
condamnată a obligaţiilor stabilite de către
judecătorul de supraveghere care a dispus executarea
la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu
brăţară electronică, se va realiza şi prin urmărirea
datelor electronice furnizate de brăţară şi transmise
sistemului de supraveghere electronică de către
lucrătorul anume desemnat de Ministerul Afacerilor
Interne;
l) sistemul de supraveghere electronică se va
realiza într-un regim informatic securizat, fiind supus
atestării, autorizării şi înregistrării de Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
m) în activitatea de supraveghere, lucrătorii
anume desemnaţi de Ministerul Afacerilor Interne
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întocmesc rapoarte de recomandare care sunt
comunicate judecătorului de executare şi persoanei
condamnate;
n) împotriva recomandărilor formulate, persoana
condamnată va putea face plângere la judecătorul
delegat cu executarea, în termen de 3 zile de la
comunicare;
o) judecătorul delegat cu executarea fixează un
termen pentru soluţionarea plângerii şi citează
părţile;
p) plângerea se soluţionează în camera de
consiliu, prin încheiere definitivă, după ascultarea
petentului şi a lucrătorilor anume desemnaţi de
Ministerul Afacerilor Interne;
r) neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică
soluţionarea plângerii;
s) lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul
Afacerilor Interne îşi motivează recomandarea în
faţa judecătorului delegat cu executarea, în vederea
soluţionării plângerii;
ş) încheierea prin care judecătorul delegat cu
executarea soluţionează plângerea este obligatorie
pentru persoana care a formulat plângerea şi pentru
lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul Afacerilor
Interne;
t) judecătorul delegat cu executarea poate dispune
admiterea raportului de recomandare şi luarea unei
măsuri de modificare, extindere sau restrângere a
obligaţiilor sau de revocare a măsurii alternative de
executare a pedepsei privative de libertate a
executării la domiciliu cu brăţară electronică.
(13) Verificarea executării la domiciliu a pedepsei
privative de libertate în cazul persoanei condamnate
care nu este obligată să poarte brăţara electronică se
va face cu respectarea prevederilor alin. (12) lit. a),
lit. f) – j), lit. m) – p) şi lit. r) – t).
7. La articolul 39, alineatele (16) şi (17) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(16) Contestaţia se judecă în prezenţa persoanei condamnate.
Persoana condamnată poate renunţa în scris la prezenţa sa, caz în care
contestaţia se judecă în absenţa persoanei condamnate. La solicitarea
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instanţei, persoana condamnată este adusă la judecată chiar dacă aceasta a
renunţat la prezenţă.
(17) Asistenţa juridică este obligatorie. Dacă persoana condamnată
nu îşi desemnează un avocat va fi desemnat un avocat din oficiu. Avocatul
ales sau desemnat din oficiu pune concluzii. În cazul în care reprezentantul
administraţiei penitenciarului participă la judecată, acesta pune concluzii.”
8. La articolul 68, după alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alin. (7), cu următorul cuprins:
„(7) Persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile
legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte,
frate sau soră, ori bunic sau bunică.”
9. După articolul 80 se introduce un nou articol, art. 801, cu
următorul cuprins:
„Dreptul de a participa
Art. 801. – (1) Permisiunea de ieşire din
la ceremonia funerară penitenciar se acordă, pentru participarea pe
teritoriul ţării, a persoanei condamnate la
înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a
unui copil, părinte, frate sau soră, ori bunic sau
bunică.
(2) Solicitarea pentru ieşirea din penitenciar
pentru cazul prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de
precizarea, de către deţinut, a locului din ţară unde
urmează să se deplaseze şi a itinerariului urmat.
Verificările privind existenţa cazului de deces
invocat în cererea de acordare a permisiunii de
ieşire se efectuează de conducerea penitenciarului,
în cel mult 24 de ore de la formularea cererii. Dacă
verificările nu se finalizează în termenul de 24 de
ore, permisiunea va fi acordată.
(3) Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru
cazul prevăzut la alin. (1) se acordă, pe o durată
de cel mult 5 zile, tuturor persoanelor
condamnate. Conducerea penitenciarului va
asigura pază pe toată durata permisiunii de ieşire
pentru condamnatul cu privire la care apreciază
că prezintă un pericol pentru ordinea publică, în
cazul ieşirii din penitenciar.
(4) Formularea cu rea-credinţă de cereri pentru
cazul prevăzut la alin. (1), constituie abatere
disciplinară foarte gravă.”
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10. La articolul 96 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi
inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare
ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.”
11. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 97. – (1) Liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii
prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanei condamnate sau
la propunerea comisiei pentru liberare condiţionată.
(2) Liberarea condiţionată se poate acorda şi pentru persoanele
condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis, deschis sau se află
în executarea pedepsei prin detenţie la domiciliu.
(3) Liberarea condiţionată se poate aplica şi în cazul persoanelor
condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an cu executarea pedepsei
prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte
comise cu violenţă şi se poate aplica şi persoanelor care mai au de executat
18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea
condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an.
(4) Comisia pentru liberare condiţionată este alcătuită din
judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care este şi preşedintele
comisiei, directorul penitenciarului, directorul adjunct pentru siguranţa
deţinerii şi regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă
psihosocială şi un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune
competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află penitenciarul.
Secretariatul comisiei se asigură de către şeful serviciului evidenţă din
penitenciarul respectiv.
(5) Comisia formulează propuneri de liberare condiţionată a
persoanei condamnate, ţinând seama de:
a) fracţiunea din pedeapsă efectiv executată şi de partea din durata
pedepsei care este considerată ca executată, conform art. 96;
b) nu se consideră executare a pedepsei în condiţii
necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost în executarea
pedepsei prin detenţie la domiciliu;
c) regimul de executare a pedepsei privative de libertate în care este
repartizată;
d) îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de
condamnare, în afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate
să le îndeplinească;
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e) conduita persoanei condamnate şi eforturile acesteia pentru
reintegrare socială, în special în cadrul muncii prestate, al activităţilor
educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi
responsabilităţile încredinţate, recompensele acordate şi sancţiunile
disciplinare aplicate;
f) antecedentele sale penale.
(6) În activitatea sa, comisia ţine cont şi de rezultatele aplicării
instrumentelor-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi,
aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
(7) Persoana condamnată este adusă în faţa Comisiei pentru liberare
condiţionată, cu excepţia situaţiilor în care prezintă afecţiuni medicale
confirmate de medic, care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana
condamnată poate depune înscrisuri.
(8) Propunerea Comisiei pentru liberare condiţionată este cuprinsă
într-un proces-verbal motivat, care cuprinde poziţia membrilor comisiei faţă
de propunerea de liberare.
(9) La procesul-verbal de propunere a liberării condiţionate se
anexează, prin grija consilierului de probaţiune din cadrul serviciului de
probaţiune competent potrivit legii în circumscripţia căruia se află
penitenciarul, recomandările cu privire la măsurile de supraveghere şi
obligaţiile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, care pot fi aplicate de către instanţa de judecată, în
cazul în care restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării persoanei
condamnate este de 2 ani sau mai mare şi, după caz, rapoartele de
recomandare încheiate de lucrătorii anume desemnaţi de Ministerul
Afacerilor Interne şi ale Comisiei pentru liberare condiţionată.
(10) Asupra rapoartelor de recomandare încheiate de lucrătorii
anume desemnaţi de Ministerul Afacerilor Interne şi ale Comisiei pentru
liberare condiţionată se va solicita şi opinia judecătorului de supraveghere a
privării de libertate cu privire la legalitatea şi temeinicia propunerilor, care va
indica suplimentar dacă acestea au fost atacate în procedurile legale şi soluţia
dată de instanţa competentă.
(11) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică persoanelor condamnate de
cetăţenie străină, faţă de care s-a dispus pedeapsa complementară prevăzută
la art. 66 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
(12) Persoana condamnată poate prezenta, în faţa Comisiei pentru
liberare condiţionată, dovezi că şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin
hotărârea de condamnare ori s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii acestor
obligaţii.

10
(13) Procesul-verbal prevăzut la alin. (8), împreună cu documentele
care atestă menţiunile cuprinse în acesta, se înaintează judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află penitenciarul, iar procesul-verbal se comunică de îndată
persoanei condamnate.
(14) În cazul în care Comisia pentru liberare condiţionată constată că
persoana condamnată nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, în
procesul-verbal întocmit potrivit alin. (8) fixează un termen pentru
reexaminarea situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an. În cazul în
care cererea de liberare condiţionată este formulată înainte de îndeplinirea
condiţiei privind îndeplinirea fracţiunii prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, iar perioada rămasă de executat până la
împlinirea acestei fracţiuni este mai mare de un an, termenul stabilit de comisie
va fi data împlinirii fracţiunii prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare. În cazul în care perioada rămasă de executat până la
împlinirea acestei fracţiuni este mai mică de un an, termenul fixat de comisie
poate depăşi data împlinirii fracţiunii prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, dar nu poate fi mai mare de un an.
Totodată, comisia comunică, de îndată, procesul-verbal persoanei condamnate,
care are posibilitatea ca, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinţă, sub
semnătură, să se adreseze, cu cerere de liberare condiţionată, judecătoriei în
circumscripţia căreia se află penitenciarul.
(15) Metodologia de lucru a Comisiei pentru liberare condiţionată
este stabilită prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
(16) În vederea soluţionării cererii de liberare condiţionată a
persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instanţa poate
consulta dosarul individual al persoanei condamnate sau poate solicita copii
ale actelor şi documentelor din acesta.
12. La articolul 99 alineatul (1), litera e) se abrogă.
13. La articolul 100, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 100. – (1) Constituie abateri disciplinare foarte grave fapta
prevăzută la art. 801 alin. (4), încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81
lit. a) – c) şi la art. 82 lit. a) – p), precum şi determinarea cu intenţie a altei
persoane condamnate să săvârşească fapta prevăzută la art. 801 alin. (4) sau
una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a) – p), precum şi încălcarea altor
obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri foarte grave în alte acte
normative.”
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14. La articolul 110, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Persoanele arestate preventiv au dreptul, în aceleaşi condiţii ca
şi persoanele condamnate, de a participa la înhumarea soţului sau soţiei, a
unui copil, părinte, frate sau soră, ori bunic sau bunică. Nu beneficiază de
acest drept persoanele arestate preventiv pentru participarea la săvârşirea
faptei care a produs decesul pentru care se solicită permisiunea de ieşire din
arest.
(12) Pe durata învoirii sunt interzise contactarea sau purtarea de
discuţii cu orice persoană implicată, în orice calitate, în cauza în care s-a
dispus arestarea preventivă, precum şi orice acţiune care ar duce la
îngreunarea, tergiversarea sau zădărnicirea urmăririi penale. Încălcarea
acestei interdicţii constituie abatere disciplinară foarte gravă.”
15. La articolul 162, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Persoanele internate au dreptul, în aceleaşi condiţii ca şi
persoanele condamnate, de a participa la înhumarea sau incinerarea soţului
sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră, ori bunic sau bunică.”
16. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Învoirea din motive
Art. 171. – Învoirea din motive umanitare se
poate acorda pentru soluţionarea unor probleme
umanitare
sociale, medicale sau pentru sprijinirea familiei,
precum şi în caz de calamitate.”
Art. II. – Prezenta lege se completează în mod corespunzător cu
dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 14 noiembrie 2018, în condiţiile art. 147 alin. (2),
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
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