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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                 Bucureşti, 3 decembrie 2019 
                                 Nr. Pl- x 281/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative de abrogare a Legii nr.169/2017 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, de 
modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă de abrogare a 
Legii nr.169/2017 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, de modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 281 din 18 iunie 2019 şi  înregistrată cu nr. 4c-13/527  din 19 iunie 
2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa din 11 iunie 2019.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 184 din 14 martie 2019, a avizat favorabil, iniţiativa legislativă, cu observații și 
propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere, prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ propunerea legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.169/2017 şi revenirea la conţinutul Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în forma sa 
anterioară modificărilor operate prin Legea nr.169/2017. De asemenea, se propune modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, în sensul modificării fracţiunilor din durata pedepsei necesar a fi executate pentru a putea dispune liberarea 
condiţionată. Totodată, pentru anumite infracţiuni, se propune indiferent de restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării, 
includerea persoanelor în măsurile de supraveghere prevăzute de art.101 alin.(1) din Codul penal. Se mai propune introducerea unui 
nou alineat, alin.(31), după alin.(3) al art.102 din Codul penal, prin care se reglementează ca supravegherea executării obligaţiilor 
prevăzute de art.101 alin.(2) lit.d) şi e) să fie obligatoriu realizată şi printr-un sistem electronic de supraveghere, în condiţiile 
prevăzute de legea special. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere ale Guvernului României, 
avizul Consiliului Economic și Social şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 3 decembrie 2019.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative de abrogare a Legii nr.169/2017 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, de modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Amendamentele admise sunt redate în Anexa la prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 

                      
                                             PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 

 
                                            Nicușor HALICI                                          Aida – Cristina CĂRUCERU                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Texte propunere legislativă Text propuneri de amendamente 

1 Titlu 
Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 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, de modificare şi de completare 
a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 

Titlu 
Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 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, de modificare a Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
Autor: Grup USR SI PNL 

2 Art. I 
Legea nr.169/2017 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 18 
iulie 2017, se abrogă. 
 

Art. I se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Art. I. 
Art. II – VIIIdin Legea nr. 169/2017 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 
2017 se abrogă. 
Autor: Grup USR SI PNL 

3 Art. III 
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, se modifică și se completează după 
cum urmează: 
1. Litera b) de la alineatul (5) a articolului 40 se modifică și se 

Art. III devine art. II, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Art. II. 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, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
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completează și va avea următorul cuprins: 
,,b.) a stăruit în muncă sau s-a implicat activ în activitățile stabilite în 
Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și 
terapeutică.”  
 
2. Alineatul (1) al articolului 65 se modifică și se completează și va 
avea următorul cuprins: 
,,(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri 
telefonice de la telefoanele publice instalate în penitenciare. 
Convorbirile telefonice au caracter confidențial și se efectuează sub 
supravegherea vizuală efectuată de către personalul penitenciarului.” 
 
3. La alineatul 1 al articolului 96, literele a)-c) se modifică și se 
completează și vor avea următorul cuprins: 
,,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 nopții, se 
consideră 3 zile executate pentru două nopți de muncă;” 
 
4. Alineatul (1) al articolului 98 se modifică și se completează și va 
avea următorul cuprins: 
,,(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit 
stăruință în muncă sau în cadrul activităților educative, moral-
religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi 
asistență socială, al instruirii școlare şi al formării profesionale li se 
pot acorda următoarele recompense:” 
 

 
 
 
1. Alineatul (9) al articolului 45 se abrogă.  
 
2. Articolul 551 se abrogă. 
 
3. Alineatul 4 al articolului 87 se abrogă. 
 
4. Alineatul 1 al articolului 96, literele a)-c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
,,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 nopții, se consideră 3 
zile executate pentru două nopți de muncă;” 
Autor: Grup USR SI PNL 
varianta de dinainte de 2016 
    Partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza 
muncii prestate şi/sau a instruirii şcolare şi formării profesionale 
    (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; 
in vigoare după Legea nr.169 
 
    a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 
zile executate pentru 3 zile de muncă; 
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    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; 
 
 

4 Art. II din PLx 281/2019 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
 
1. După alineatul (1) al art.100 se introduce un nou alineat, alin. (11), 
cu următorul cuprins: 
 „(11) În cazul în care persoana condamnată se află în executarea unei 
pedepse  pentru săvârșirea a uneia sau mai multe dintre faptele 
prevăzute și pedepsite la art.188- art.191, art.192 alin.2 și alin.3, 
art.193 alin.2, art.194, art.195, art.198 alin.2 și alin.3, art.199, art.201 
alin.2 și alin.3, art.202 alin.1 și alin.2, art.205 alin.3 și alin.4, art.209, 
art.210, art.213 alin.2 și alin.3, art.218, art.219, art.220 alin.2 și 
alin.3, art.221 alin.2, art.233-art.236, art.253 alin.4, art.254, art.282, 
art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 alin.2, art.397, 
art.401-art.304, art.408, art.409   se poate dispune liberarea 
condiționată dacă cel condamnat a executat cel puțin trei pătrimi din 
durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel 
puțin patru cincimi din durata pedepsei, dar numai mult de 20 de ani, 
în cazul închisorii mai mari de 10 ani.” 
 

Articolul II se elimina 
Autor: Grup USR SI PNL 

5 2. Alineatul (1) al art. 101 se modifică după cum urmează: 
„(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este 
de 2 ani sau mai mare sau dacă condamnarea a fost dispusă  
pentru săvârșirea a uneia sau mai multe dintre faptele prevăzute 
și pedepsite la art.188- art.191, art.192 alin.2 și alin.3, art.193 
alin.2, art.194, art.195, art.198 alin.2 și alin.3, art.199, art.201 
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alin.2 și alin.3, art.202 alin.1 și alin.2, art.205 alin.3 și alin.4, 
art.209, art.210, art.213 alin.2 și alin.3, art.218, art.219, art.220 
alin.2 și alin.3, art.221 alin.2, art.233- art.236, art.253 alin.4, 
art.254, art.282, art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 
alin.2, art.397, art.401-art.304, art.408, art.409, condamnatul 
trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:  

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; 
b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; c) 
să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței şi orice deplasare 
care depășește 5 zile;  

d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice 
informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 
sale de existență. 
 

6 3. După alineatul (3) al art.102 se introduce un nou alineat, alin. (31), 
cu următorul cuprins: 
„(31) Dacă condamnarea a fost dispusă pentru săvârșirea a 
uneia sau mai multe dintre faptele prevăzute și pedepsite la 
art.188- art.191,  art.192 alin.2 și alin.3, art.193 alin.2, art.194, 
art.195, art.198 alin.2 și alin.3, art.199, art.201 alin.2 și alin.3, 
art.202 alin.1 și alin.2, art.205 alin.3 și alin.4, art.209, art.210, 
art.213 alin.2 și alin.3, art.218, art.219, art.220 alin.2 și alin.3, 
art.221 alin.2, art.233- art.236, art.253 alin.4, art.254, art.282, 
art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 alin.2, art.397, 
art.401-art.304, art.408, art.409 supravegherea executării 
obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) şi lit. e) este 
obligatoriu realizatăşi printr-un sistem electronic de supraveghere, 
în condițiile prevăzute de legea specială. 
 

 

7 Art. IV 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 cu 

Se elimina 

Autor: Grup USR SI PNL 
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modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă numerotare.  

 
8  Art. V. prin renumerotare va deveni IV 

Art. IV. - Prevederile art. 551 din Legea 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, se aplică persoanelor aflate în executarea 
pedepselor privative de libertate, a măsurilor preventive privative de 
libertate, minorilor care execută  măsuri educative în centre de 
detenție, în centre educative sau în penitenciare, respectiv minorilor 
care au executat pedepse în penitenciare, potrivit Legii nr. 15/1968 
privind Codul penal al României, cu modificările și completările 
ulterioare, și care execută, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
măsuri educative în centre de detenție, în aplicarea art. 21 din Legea 
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 289/20019 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru perioada cuprinsă între 24 iulie 2012 și data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Autor: Grup USR SI PNL 

 
 


