
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
              COMISIA JURIDICĂ,  DE  
           DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                  Bucureşti,24.03.2010 
                  PL-x  694/2009 

 
                                                                       RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal,  trimis cu adresa nr. PL-x  694 din 16 decembrie 2009 şi înregistrată 
sub nr. 31/1182 din 17 decembrie 2009. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în condiţiile art. 75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din             
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.873 din 24  iulie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2294 din 8 septembrie 2009, nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. Cu adresa nr. 558 din 3 martie 2010, Guvernul a transmis Comisiei juridice un punct 
de vedere revizuit asupra acestui proiect de lege, prin care susţine adoptarea unui act normativ în domeniul supus 
reglementării, sub rezerva însuşirii anumitor observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 25/807 din 2 februarie 2010.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în 



  

sensul modificării următoarelor aspecte din lege: desemnarea judecătorului delegat, regimurile de executare a 
pedepselor privative de libertate, condiţiile de detenţie,  drepturile persoanelor condamnate la pedepse privative de 
libertate, obligaţiile acestora, abateri şi sancţiuni disciplinare, procedura disciplinară,  liberarea condiţionată.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă împreună cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 533/2009 din 2 noiembrie 2009, 
înregistrată sub nr.31/984 din 3 noiembrie 2009. 

Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativele legislative menţionate mai sus pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 24 martie 2010. În urma analizării celor două iniţiative legislative, 
membrii Comisiei juridice au hotărât să reţină proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
(PL-x 694/2009), ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru cealaltă iniţiativă legislativă să se întocmească raport 
de respingere, şi unele dintre propunerile pe care aceasta le conţine să fie considerate amendamente la proiectul de 
lege propus spre adoptare.  

La dezbaterea celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, doamna Rodica 
Constantinovici – secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Marian Stancovici – director general şi 
doamna Manuela Pieleanu – şef serviciu din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

În urma analizării textelor celor două iniţiative legislative, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul 
raport.  

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri                 
15 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 

                                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                                 Daniel BUDA                                     Gabriel ANDRONACHE 

 
 
Consilier parlamentar, 
    Nicoleta Grecu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE  ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 275/2006 Text Senat 
(Forma iniţiatorului) 

Textul amendamentului 
(autor) 

Motivare 

1. ----------------- (Titlu) 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 275/2006 
privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului 
penal

Nemodificat.  

2. ------------------  -----------------------
 

Art. I - Legea nr. 275/2006 
privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul 
procesului penal, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 627 
din 20 iulie 2006, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

Autor: Comisia juridică. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

3.  
 
Art. 6 ………………………. 
 
(2)Preşedintele curţii de apel 
desemnează anual unul sau mai 
mulţi judecători delegaţi pentru 

1. La Articolul 6, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 6.- (2) Preşedintele curţii 
de apel desemnează anual, cu 
acordul scris al acestora, unul 

1. Alineatul (2) al articolului 
6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat.  

Autor: Comisia juridică. 
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executarea pedepselor privative 
de libertate pentru fiecare 
penitenciar aflat în 
circumscripţia teritorială a curţii 
de apel.
 

sau mai mulţi judecători delegaţi 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate, precum şi 
grefieri în vederea exercitării 
atribuţiilor judiciare ale acestora, 
pentru fiecare penitenciar aflat în 
circumscripţia teritorială a curţii 
de apel." 
 

4.  
 
 
Art. 14: Comisia pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor 
privative de libertate
În fiecare penitenciar se 
constituie o comisie pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate, alcătuită din: 
directorul penitenciarului, 
directorul adjunct pentru 
siguranţa deţinerii şi regim 
penitenciar, medicul 
penitenciarului, şeful serviciului 
socioeducativ şi un consilier din 
cadrul serviciului de protecţie a 
victimelor şi reintegrare socială 
a infractorilor, în a cărui 
circumscripţie teritorială se află 
penitenciarul, desemnat anual 
de directorul serviciului, 

2. La Articolul 14, se introduc 
două alineate noi, alineatul (1) 
şi (2) cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
„Art.14.- (1) În fiecare 
penitenciar se constituie o 
comisie pentru stabilirea, 
schimbarea şi individualizarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de libertate, 
alcătuită din: directorul 
penitenciarului, care exercită 
atribuţiile de preşedinte al 
comisiei, şeful 
serviciului/biroului pentru 
aplicarea regimurilor, medicul 
penitenciarului, şeful 
serviciului/biroului educaţie şi 
şeful serviciului/biroului 
asistenţă psihosocială. 
 

2. Articolul 14 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 14: Comisia pentru 
individualizarea regimului 
de executare a pedepselor 
privative de libertate
(1) În fiecare penitenciar se 
constituie o comisie pentru 
stabilirea, schimbarea şi 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor 
privative de libertate, alcătuită 
din: directorul penitenciarului, 
care exercită atribuţiile de 
preşedinte al comisiei, şeful 
serviciului/biroului pentru 
aplicarea regimurilor, medicul 
penitenciarului, şeful 
serviciului/biroului educaţie şi 
şeful serviciului/biroului 
asistenţă psihosocială. 
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psihologul şi educatorul 
implicaţi în programul de 
reintegrare socială a persoanei 
condamnate.

 (2) Secretariatul comisiei 
prevăzută la alin.(1) se asigură 
de către şeful serviciului/biroului 
evidenţă din penitenciarul 
respectiv." 
 

(2) Secretariatul comisiei 
prevăzută la alin.(1) se asigură 
de către şeful 
serviciului/biroului evidenţă 
din penitenciarul respectiv." 
 

5.  
 
 
 
Art. 20: Regimul de maximă 
siguranţă
(1) Regimul de maximă 
siguranţă se aplică iniţial 
persoanelor condamnate la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi 
persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii mai mare de 
15 ani.
 

3. La Articolul 20, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.20.- (1) Regimul de 
maximă siguranţă se aplică 
iniţial persoanelor condamnate la 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi 
persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii mai mare de 
15 ani, precum şi celor care 
prezintă risc pentru siguranţa 
penitenciarului." 
 

3. Alineatul (1) al articolului 
20 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
(1) Nemodificat.  

 

 

6.  4. La Articolul 20, după 
alineatul (1) se introduce un 
alineat nou, alineatul (1 ) cu 
următorul cuprins: 

1

„Art.20.- (11) Procedura de 
evaluare a riscului pe care îl 
prezintă persoana condamnată 
pentru sine şi siguranţa 
penitenciarului, precum şi în 
raport de celelalte persoane 
condamnate se stabileşte prin 
regulamentul de aplicare a 

4. După alineatul (1) al 
articolului 20, se introduce 
un nou alineat, alin. (1 ), cu 
următorul cuprins: 

1

„(11) Criteriile de stabilire şi 
procedura de evaluare a 
riscului pe care îl prezintă 
persoana condamnată pentru 
siguranţa penitenciarului se 
stabilesc prin regulamentul de 
aplicare a Legii nr. 275/2006 
privind executarea 

Este necesară 
introducerea sintagmei 
Criteriile de stabilire şi 
pentru că sunt prevăzute 
de Regulamentul de 
aplicare a Legii, deşi în 
Lege nu se face nicio 
menţiune despre această 
noţiune.   
  De asemenea, lipsa unei 
proceduri de evaluare 
poate genera un cadru 
prea larg de acţiune al 
angajaţilor din 
penitenciare care pot 
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prezentei legi." pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal.” 

 
Autor: Comisia juridică. 

decide asupra 
periculozităţii deţinuţilor. 

7.  
 
 
 
Art. 23 ……….. 
(4)Persoanele condamnate care 
execută pedeapsa în regim 
semideschis pot presta munca şi 
în afara penitenciarului, sub 
supraveghere.
 

5. La Articolul 23, 
alineatul (4) se completează şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.23.- (4) Persoanele 
condamnate care execută 
pedeapsa în regim semideschis 
pot presta muncă şi desfăşura 
activităţi educative, culturale, 
terapeutice, de consiliere 
psihologică şi asistenţă socială, 
în afara penitenciarului, sub 
supraveghere." 

5. Alineatul (4) al articolului 
23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
(4) Nemodificat.  

 

 

8.  
 
 
Art. 25: Stabilirea regimului 
de executare a pedepselor 
privative de libertate
(1)Regimul de executare a 
pedepsei privative de libertate 
se stabileşte, la primirea 
persoanei condamnate în primul 
penitenciar în care aceasta 
urmează să execute pedeapsa, 
de către comisia pentru 
individualizarea regimului de 

6. La Articolul 25, 
alineatele (1), (4), (5) şi (6) se 
modifică şi vor
avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.25.- (1) Regimul de 
executare a pedepsei privative de 
libertate se stabileşte, la primirea 
persoanei condamnate în primul 
penitenciar în care aceasta 
urmează să execute pedeapsa, de 
către comisia prevăzută de 
art.14. 

6. Alineatele (1) şi (4) - (6) ale 
articolului 25 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins:
 

Autor: Comisia juridică. 
 
„(1) - Nemodificat.  
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executare a pedepselor 
privative de libertate.
 (4)Judecătorul delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate soluţionează 
plângerea în termen de 15 zile 
de la data primirii acesteia şi 
pronunţă, prin încheiere 
motivată, una dintre 
următoarele soluţii:
a) admite plângerea şi dispune 
modificarea regimului de 
executare stabilit de comisia 
pentru individualizarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de 
libertate;
b) respinge plângerea, dacă 
aceasta este nefondată.

 
 
 
(4) Judecătorul delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate soluţionează 
plângerea în termen de 15 zile de 
la data primirii acesteia şi 
pronunţă, prin încheiere 
motivată, una dintre următoarele 
soluţii: 
 a) admite plângerea şi dispune 
modificarea regimului de 
executare stabilit de comisia 
prevăzută de art.14; 
 
 
 b) respinge plângerea, dacă 
aceasta este nefondată. 

 
 
 
(4) - Nemodificat. 

 (5)Încheierea judecătorului 
delegat pentru executarea 
pedepselor privative de libertate 
se comunică persoanei 
condamnate în termen de două 
zile de la data pronunţării 
acesteia. 
 
 
(6)Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana 
condamnată poate introduce 

(5) Încheierea judecătorului 
delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate 
se comunică persoanei 
condamnate şi
administraţiei penitenciarului 
în termen de două zile de la data 
pronunţării acesteia. 
(6) Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana condamnată 
şi administraţia 
penitenciarului pot introduce 

(5) - Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) - Nemodificat. 
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contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 
zile de la comunicarea 
încheierii.
 

contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 zile 
de la comunicarea încheierii. 
Contestaţia nu este suspensivă 
de executare." 
 

9. Art. 26: Schimbarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de 
libertate 
 
(1)Schimbarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate se dispune de 
judecătorul delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate, la cererea persoanei 
condamnate sau la sesizarea 
comisiei pentru individualizarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de 
libertate. Comisia pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate are obligaţia ca, o 
dată la 6 luni, să analizeze 
conduita persoanei condamnate 
şi eforturile depuse de aceasta 
pentru reintegrare socială, 
întocmind un raport care se 
aduce la cunoştinţa persoanei 
condamnate, sub semnătură. În 

 7. La Articolul 26, alineatele 
(1), (4) (6), (7) şi (8) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
 
 „Art.26.- (1) Schimbarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de libertate 
se dispune de judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate, la cererea 
persoanei condamnate sau la 
sesizarea comisiei prevăzută de 
art.14. Comisia prevăzută de 
art.14 are obligaţia ca, după 
executarea a 10 ani în cazul 
pedepselor cu detenţiunea pe 
viaţă şi a unei pătrimi din durata 
pedepsei cu închisoarea, să 
analizeze conduita persoanei 
condamnate şi eforturile depuse 
de aceasta pentru reintegrare 
socială în legătură directă cu 
măsurile de siguranţă aplicate, 
întocmind un raport care se 
aduce la cunoştinţa persoanei 

7. Alineatele (1), (4), (7) şi (8) 
ale articolului 26 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 26 (1) Schimbarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de 
libertate se dispune de 
judecătorul delegat pentru 
executarea pedepselor 
privative de libertate, la 
cererea persoanei condamnate 
sau la sesizarea comisiei 
prevăzută de art. 14. Comisia 
prevăzută de art. 14 are 
obligaţia ca, după executarea a 
8 ani în cazul pedepselor cu 
detenţiunea pe viată şi a unei 
pătrimi din durata pedepsei cu 
închisoarea, să analizeze 
conduita persoanei 
condamnate şi eforturile 
depuse de aceasta pentru 
reintegrare socială, întocmind 
un raport care se aduce la 

Perioada de 6 luni atât 
pentru prima analiză cât şi 
pentru cele următoare, în 
vederea unei eventuale 
schimbări a regimului de 
executare, este insuficientă, 
atât pentru cunoaşterea 
temeinică a persoanelor 
private de libertate, mai ales 
a celor cu pedepse de lungă 
durată, cât şi pentru 
eficienta derulare a 
programelor de educaţie şi 
asistenţă specifice fiecărui 
regim în parte. Fracţiunea 
de pedeapsă ce trebuie 
executată înaintea primei 
analize din perspectiva 
schimbării regimului de 
executare se justifică pentru 
înlăturarea cazurilor – 
întâlnite în practică – în 
care, prin hotărâri 
judecătoreşti, unele 
persoane private de libertate 
încadrate iniţial în regim de 
maximă siguranţă au ajuns 
în foarte scurt timp să 
execute pedeapsa în regim 
semideschis, ceea ce 
reprezintă potenţial de risc.  
Analiza atrasă de împlinirea 
fracţiei din pedeapsă 
stabilite are astfel premise 
temeinice de desfăşurare, iar 
în cazul în care nu se 
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cazul în care comisia apreciază 
că se impune schimbarea 
regimului de executare, 
sesizează judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate.
 

condamnate, sub semnătură. În 
cazul în care comisia apreciază 
că se impune schimbarea 
regimului de executare, 
sesizează judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate. In cazul în 
care comisia apreciază ca nu se 
impune schimbarea regimului de 
executare, stabileşte termenul de 
reanalizare care nu poate fi mai 
mare de un an. 
 

cunoştinţa persoanei 
condamnate, sub semnătură. În 
cazul în care comisia apreciază 
că se impune schimbarea 
regimului de executare, 
sesizează judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate. În cazul 
în care comisia apreciază ca nu 
se impune schimbarea 
regimului de executare, 
stabileşte termenul de 
reanalizare care nu poate fi 
mai mare de un an. 

Autor: Comisia juridică. 
 

impune schimbarea 
regimului de executare 
comisia are la dispoziţie un 
instrument eficient şi 
personalizat şi anume 
posibilitatea de a fixa un 
nou termen, de la caz la caz, 
care însă nu poate depăşi 
intervalul rezonabil de un 
an, dar care poate fi şi mai 
mic decât termenul de 6 luni 
din reglementarea actuală.  
 

 (4)Împrejurările prevăzute în 
alin. (2) sau (3) sunt constatate 
de comisia pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor 
privative de libertate printr-un 
raport care se anexează cererii 
persoanei condamnate ori 
sesizării comisiei.

(4) Împrejurările prevăzute în 
alin. (2) şi (3) sunt constatate de 
comisia prevăzută de art.14 
printr-un raport care se anexează 
cererii persoanei condamnate ori 
sesizării comisiei. 

 

(4) - Nemodificat.  

 (6) Când judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate constată că 
nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru schimbarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate, prin încheierea de 
respingere fixează termenul 

(6) Când judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate constată că 
nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru schimbarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate, prin încheierea de 
respingere fixează termenul după 

(6) Se elimină.  
 

Autori: deputaţii Bogdan 
Ciucă şi Daniel Buda 

 

Pentru identitate de 
soluţii pe care poate să 
le dea comisia şi 
judecătorul delegat la 
stabilirea termenului de 
analiză. 
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după expirarea căruia cererea 
sau sesizarea va putea fi 
reînnoită, termen care nu poate 
fi mai mare de 6 luni.

expirarea căruia cererea sau 
sesizarea va putea fi reînnoită, 
termen care nu poate fi mai mare 
de un an. 

 (7)Încheierea judecătorului 
delegat pentru executarea 
pedepselor privative de libertate 
se comunică persoanei 
condamnate în termen de două 
zile de la data pronunţării 
acesteia.
 

(7) Încheierea judecătorului 
delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate 
se comunică persoanei 
condamnate şi
administraţiei penitenciarului 
în termen de două zile de la data 
pronunţării acesteia. 

(7) Nemodificat.  
 

  
 

 (8)Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana 
condamnată poate introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 
zile de la comunicarea 
încheierii.
 

(8) Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana condamnată 
şi administraţia 
penitenciarului pot introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 zile 
de la comunicarea încheierii. 
Contestaţia nu este suspensivă 
de executare.” 
 

(8) Nemodificat.  
 

 

10. -------------- 8. La Articolul 26, după 
alineatul (1), se introduce un 
alineat nou, alineatul (1 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„Art.26.- (11) Persoana 
condamnată are posibilitatea de a 
formula cererea de schimbare a 

8. După alineatul (1) al 
articolului 26, se introduce 
un nou alineat, alin. (1 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„(11) Persoana condamnată are 
posibilitatea de a formula 
cererea de schimbare a 

. 
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regimului de executare după 
executarea fracţiunii de pedeapsă 
prevăzută la alin. 1." 
 
 

regimului de executare după 
executarea fracţiunii de 
pedeapsă prevăzută la alin. 
(1)." 

 
Autor: Comisia juridică. 

 
11. ----------------- 9. La Articolul 26, după 

alineatul (5), se introduce un 
alineat nou, alineatul (5 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„Art.26.- (51) Încheierea prin 
care se dispune menţinerea sau 
schimbarea regimului de 
executare cuprinde şi termenul 
care nu poate fi mai mare de un 
an la împlinirea căruia comisia 
prevăzută de art.14 va reanaliza 
situaţia persoanei condamnate." 
 
 

9. După alineatul (5) al 
articolului 26 se introduce un 
nou alineat, alin. (5 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„(51) Încheierea prin care se 
dispune menţinerea sau 
schimbarea regimului de 
executare a pedepsei cuprinde 
şi termenul care nu poate fi 
mai mare de 6 luni de la 
împlinirea căruia comisia 
prevăzută de art.14 va 
reanaliza situaţia persoanei 
condamnate." 

Autori: deputaţii Bogdan 
Ciucă şi Daniel Buda 

 

12. Art. 27: Individualizarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de 
libertate 
 
(1)Individualizarea regimului 
de executare a pedepselor 
privative de libertate se 
stabileşte de comisia pentru 

10. La Articolul 27, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„Art.27.- (1) Individualizarea 
regimului de executare a 
pedepselor privative de libertate 
se stabileşte de comisia 

10. Alineatul (1) al 
articolului 27 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
Nemodificat. 
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individualizarea regimului de 
executare a pedepselor 
privative de libertate, în 
funcţie de conduita, 
personalitatea, vârsta, starea de 
sănătate şi posibilităţile de 
reintegrare socială ale persoanei 
condamnate.

prevăzută de art.14, în funcţie de 
conduita, personalitatea, vârsta, 
starea de sănătate şi posibilităţile 
de reintegrare socială ale 
persoanei condamnate." 
 

13. Art. 30: Locul de executare a 
pedepselor privative de 
libertate
(1)Pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă şi pedeapsa închisorii 
mai mare de 15 ani se execută 
în penitenciare anume 
destinate sau în secţii speciale 
ale celorlalte penitenciare.
(2)Pedeapsa închisorii de cel 
mult 15 ani se execută în 
penitenciare anume destinate.
(3)În cazurile prevăzute în 
art. 62 din Codul penal, 
executarea pedepsei închisorii 
se realizează în unităţi 
militare disciplinare.

11. Articolul 30 se abrogă. 
 

11. Nemodificat.  
 

 

14. Art. 31: Transferarea 
persoanelor condamnate 
             …………………… 
(6)Sumele stabilite şi avansate 
de Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor în condiţiile 
prevăzute în alin. (5) se reţin 
din cota de 10% consemnată 

 12. Alineatul (6) al 
articolului 31 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Abrogarea alin. 6 se 
impune de la sine, 
întrucât nu are 
corespondent în 
prezentul articol. 
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pe numele persoanei 
condamnate conform art. 62 
alin. (1) lit. a). Pentru 
diferenţa rămasă neachitată, 
dacă aceasta nu este plătită de 
persoana condamnată până la 
liberarea din penitenciar, 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor emite ordin 
de imputare care constituie 
titlu executoriu. Dispoziţiile 
art. 63 alin. (3) se aplică în 
mod corespunzător.

15.  
Art. 34: Ţinuta persoanelor 
condamnate
………………….. 
(2) În cazul în care persoanele 
condamnate nu dispun de ţinută 
civilă personală, aceasta se 
asigură gratuit de către 
administraţia penitenciarului.
 

12. La Articolul 34, alineatul 
(2) se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.34.- (2) în cazul în care 
persoanele condamnate nu 
dispun de ţinută civilă personală 
şi nici de mijloace financiare, 
ţinuta civilă se asigură gratuit de 
către administraţia 
penitenciarului." 
 

13. Alineatul (2) al 
articolului 34 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) În cazul în care 
persoanele condamnate nu 
dispun de ţinută civilă 
personală şi nici de mijloace 
financiare suficiente, ţinuta 
civilă se asigură gratuit de 
către administraţia 
penitenciarului." 
 

Autor:deputat Daniel Buda. 

Se are în vedere situaţia 
în care o persoană 
privată de libertate 
dispune de sume de 
bani în contul personal, 
dar refuză să îi utilizeze 
pentru achiziţionarea 
de obiecte de 
îmbrăcăminte. 

16.  
 
 
 
Art. 38 
……………… 

 13. La Articolul 38, alineatele 
(6) şi (7) se completează şi vor
avea următorul cuprins: 
 
 
 

14. Alineatele (6) şi (7) ale 
articolului 38 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
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(6)Încheierea judecătorului 
delegat pentru executarea 
pedepselor privative de libertate 
se comunică persoanei 
condamnate în termen de două 
zile de la data pronunţării 
acesteia. 
 
 
(7)Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana 
condamnată poate introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 5 
zile de la comunicarea 
încheierii.

„Art.38.- (6) Încheierea 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate se comunică 
persoanei condamnate şi 
administraţiei penitenciarului 
în termen de două zile de la data 
pronunţării acesteia. 
 
(7) Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana condamnată 
şi administraţia 
penitenciarului pot introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 5 zile 
de la comunicarea încheierii." 

(6) - Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) - Nemodificat. 

17. Art. 42: Dreptul la 
consultarea documentelor de 
interes personal
(1)Persoana condamnată sau 
oricare altă persoană, cu 
acordul persoanei condamnate, 
are acces la dosarul individual, 
la dosarul medical şi la 
rapoartele de incident şi poate 
obţine, la cerere, fotocopii ale 
acestora.
 

14. La Articolul 42, 
alineatul (1) se completează şi 
va avea următorul cuprins: 
 „Art.42.- (1) Persoana 
condamnată sau oricare altă 
persoană, cu acordul persoanei 
condamnate, are acces la dosarul 
individual şi poate obţine, la 
cerere şi în mod justificat, 
fotocopii din acesta. 
 

15. Alineatul (1) al 
articolului 42 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Persoana condamnată sau 
oricare altă persoană, cu 
acordul persoanei condamnate, 
are acces la dosarul individual 
şi poate obţine, la cerere, 
într-un număr  de exemplare 
justificat,  fotocopii din 
acesta. 
 
Autor:deputat Bogdan Ciucă 

 

  În ceea ce priveşte 
norma propusă pentru 
art.42 alin.(1), Consiliul 
Legislativ sugerează 
reanalizarea soluţiei 
legislative privind 
eliminarea posibilităţii 
persoanei condamnate de 
a avea acces la dosarul 
medical şi la rapoartele 
de incident, întrucât 
aceste documente fac 
parte tot din categoria 
documentelor de interes 
personal. 
Au fost eliminate din 
textul alin. 1 noţiunile 
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dosar medical şi raport de 
incident, întrucât acestea 
fac parte din dosarul 
individual al persoanei 
private de libertate, 
conform dispoziţiilor art. 
78 din Legea nr. 
275/2006. 

18.   
 
 
 
 
(I)1 Cheltuielile ocazionate de 
fotocopierea documentelor sunt 
suportate de persoanele 
prevăzute la alin. 1. 
 
(I)2 Dacă persoanele private de 
libertate nu dispun de mijloacele 
băneşti necesare, cheltuielile 
prevăzute la alin.(I)1 sunt 
suportate de către administraţia 
locului de deţinere. Sunt 
considerate persoane fără 
mijloace băneşti persoanele care 
nu au sau nu au avut în ultimele 
60 de zile sume de bani 
disponibile în contul personal." 
 

16. După alineatul (1) al 
articolului 42 se introduc 
două noi alineate, alin. (11) şi 
(12), cu următorul cuprins: 
 
„(11) - Cheltuielile ocazionate 
de fotocopierea documentelor 
sunt suportate de persoanele 
prevăzute la alin. (1). 
 
(12) Dacă persoanele private 
de libertate nu dispun de 
mijloacele băneşti necesare, 
cheltuielile prevăzute la 
alin.(11) sunt suportate de către 
administraţia locului de 
deţinere. Sunt considerate 
persoane fără mijloace băneşti 
persoanele care nu au sau nu 
au avut în ultimele 10 zile 
sume de bani disponibile în 
contul personal."  
 
Autor:deputat Bogdan Ciucă 
 

Cerinţa de a justifica 
cererea de obţinere a 
fotocopiilor din dosarul 
individual are rolul de a 
elimina abuzurile -  
constatate frecvent în 
practică - ale unor 
persoane private de 
libertate.  
Totuşi, este greu de 
apreciat în ce măsură ne 
putem afla în situaţia 
urmăririi unui interes sau 
drept de către persoana 
privată de libertate sau în 
situaţia unui abuz de 
drept, motiv pentru care 
suntem pentru eliminarea 
sintagmei în mod 
justificat. 
 Este adevărat că  
pentru similitudine de 
reglementare a unor 
situaţii identice – art. 46 
alin. 5, 47 alin. 3 şi art. 51 
alin. 5 din Legea nr. 
275/2006 - este necesară 
introducerea alin. 11 şi 12, 
prin care este definită 
totodată situaţia lipsei 
mijloacelor băneşti  
necesare. 
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19.  
 
 
 
Art. 45 …………….. 
(6)Dispoziţiile alin. (3) şi (4) 
nu se aplică în cazul 
corespondenţei cu apărătorul, 
cu organizaţiile 
neguvernamentale care îşi 
desfăşoară activitatea în 
domeniul protecţiei drepturilor 
omului, precum şi cu instanţele 
sau organizaţiile internaţionale 
a căror competenţă este 
acceptată ori recunoscută de 
România.

15. La Articolul 45, 
alineatul (6) se modifică şi se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „Art.45.- (6) Dispoziţiile 
alin.(4) nu se aplică în cazul 
corespondenţei cu apărătorul, cu 
organizaţiile neguvernamentale 
care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul protecţiei drepturilor 
omului, precum şi cu instanţele 
sau organizaţiile internaţionale a 
căror competenţă este acceptată 
ori recunoscută de România." 

17. Alineatul (6) al 
articolului 45 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 Autor: Comisia juridică.
 
„(6)  Nemodificat.” 

 

20. ------------- 16. La Articolul 46, după 
alineatul (5) se introduce un 
alineat nou, alineatul (6) cu 
următorul cuprins: 
 
„Art.46.- (6) Dispoziţiile art.42 
alin.(12) se aplică în mod 
corespunzător.” 
 

18. După alineatul (5) al 
articolului 46, se introduce un 
nou alineat, alin. (6) cu 
următorul cuprins: 
 
„(6) Nemodificat.” 

 
 Autor: Comisia juridică. 

 

 

21. -------------  17. La Articolul 48, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alineatul (2 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„Art.48.- (21) Persoanele aflate 
în executarea pedepselor 

19. După alineatul (2) al 
articolului 48 se introduce un 
nou alineat, alin. (2 ) cu 
următorul cuprins: 

1

 
„(21) Persoanele aflate în 
executarea pedepselor 
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privative de libertate pot 
beneficia de vizită intimă, în 
condiţiile prevăzute de 
regulamentul de aplicare a 
prezentei legi." 
 

privative de libertate 
beneficiază de vizită intimă, 
în condiţiile prevăzute de 
regulamentul de aplicare a 
prezentei legi." 
 

Autor: deputat Daniel Buda 
 

22.  
 
 
Art. 49 …………………. 
(5) În situaţia în care persoanele 
aflate în executarea pedepselor 
privative de libertate nu dispun 
de mijloace băneşti la punerea 
în libertate, Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor va 
asigura acestora contravaloarea 
transportului până la domiciliu, 
la nivelul tarifelor practicate de 
Societatea Naţională a Căilor 
Ferate Române. 
 
 
 
(6)Bunurile interzise şi sumele 
de bani găsite asupra 
persoanelor private de libertate, 
cu prilejul percheziţiilor, se 
confiscă. Bunurile confiscate se 
valorifică sau se distrug potrivit 
legii, iar sumele de bani se 

18. La Articolul 49, 
alineatele (5) şi (6) se modifică 
şi se completează şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.49.- (5) În situaţia în care 
persoanele aflate în executarea 
pedepselor privative de libertate 
nu dispun de mijloace băneşti la 
punerea în libertate şi au 
domiciliul sau reşedinţa în 
România, administraţia 
penitenciarului va asigura 
acestora contravaloarea 
transportului până la domiciliu, 
la nivelul tarifelor practicate de 
Societatea Naţională a Căilor 
Ferate Române. 
 
 (6) Bunurile interzise şi sumele 
de bani găsite asupra persoanelor 
private de libertate, cu prilejul 
percheziţiilor, se confiscă. 
Bunurile confiscate se valorifică 
sau se distrug potrivit legii, iar 
sumele de bani se fac venit la 

20. Alineatele (5), şi (6) ale 
articolului 49 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
(5) – Nemodificat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(6) Bunurile interzise şi 
sumele de bani găsite asupra 
persoanelor private de 
libertate, cu prilejul 
percheziţiilor, se confiscă. 
Bunurile confiscate se 
valorifică sau se distrug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formularea actuală a alin. 
6 este contradictorie, 
deoarece odată 
confiscate, sumele de 
bani găsite în urma 
percheziţiei la persoanele 
private de libertate nu pot 
fi restituite acestora fără a 
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păstrează şi se folosesc în 
condiţiile prevăzute în alin. (4).

stat.” 
 

potrivit legii, iar sumele de 
bani se fac venit la bugetul de 
stat.” 
 

Autor: Comisia juridică. 

anula însăşi măsura 
confiscării.  
Pentru rigoarea normativă 
s-a completat cu sintagma 
 ,, bugetul de..” 

23. -------------- 19. La Articolul 49, după 
alineatul (6) se introduce un 
alineat nou, alineatul (7) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 „Art.49.- (7) Procedura de 
valorificare şi de distrugere a 
bunurilor confiscate se stabileşte 
prin regulamentul de aplicare a 
prezentei legi. 

21. După alineatul (6) al 
articolului 49, se introduce 
un nou alineat, alin. (7), cu 
următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
„(7) - Nemodificat.” 
 

Este utilă o procedură 
specială de valorificare 
şi de distrugere a 
bunurilor confiscate ale 
cărei detalii nu pot fi 
cuprinse decât într-un 
act normativ 
subsecvent. 

24.  
 
 
ART. 54 -  Dreptul la 
încheierea unei căsătorii 
    (5) Persoanele condamnate 
care execută pedeapsa în regim 
semideschis sau deschis pot 
încheia căsătoria în localitatea 
în care domiciliază sau în 
localitatea în a cărei rază 
teritorială este situat 
penitenciarul, cu acordul 
directorului penitenciarului, şi 
pot primi în acest scop o 
învoire de până la 5 zile. 

------------------------- 22. Alineatul (5) al 
articolului 54 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 „(5) Persoanele condamnate 
care execută pedeapsa în regim 
semideschis sau deschis pot 
încheia căsătoria în localitatea 
în care domiciliază sau în 
localitatea în a cărei rază 
teritorială este situat 
penitenciarul, cu acordul 
directorului penitenciarului, şi 
pot primi în acest scop o 
permisiune de ieşire din 
penitenciar de până la 5 zile.” 

Autor: Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
Pentru rigoare 
normativă. 
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25.  
 
 
Art. 57 …………… 
(2)Persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate 
care sunt apte de a munci, cu 
acordul lor, pot presta o muncă 
în raport cu calificarea şi 
aptitudinile lor, precum şi 
activităţi necalificate.

20. La Articolul 57, 
alineatul (2) se modifică şi se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.57.- (2) Munca 
persoanelor condamnate în 
regim de prestări servicii, în 
regie proprie, la activităţi cu 
caracter gospodăresc şi în caz 
de calamitate este obligatorie." 
 
 

23. Alineatul (2) al 
articolului 57 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Persoanelor condamnate 
la pedepse cu privare de 
libertate li se poate cere să 
muncească în funcţie de 
aptitudinea lor fizică şi 
mentală şi de sfatul 
medicului." 

Autor: Comisia juridică. 
 
 

 La actualul pct.20, 
Consiliul Legislativ 
apreciază că soluţia 
legislativă propusă ar trebui 
reanalizată, întrucât 
instituirea obligativităţii 
muncii persoanelor 
condamnate, fără precizarea 
vreunei excepţii, ar putea fi 
interpretată în sensul 
posibilităţii impunerii 
prestării muncii şi unor 
categorii de persoane 
condamnate care nu sunt 
apte de a munci sau care, 
datorită vârstei sau a stării 
de sănătate, au dreptul la un 
regim special de protecţie.

26. --------------- 21. La Articolul 57, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alineatul (21) cu 
următorul cuprins: 
 
„Art.57.- (21) Persoanele 
condamnate, pe bază de 
voluntariat, pot presta muncă în 
orice loc din interiorul sau 
exteriorul penitenciarului, în 
condiţii stabilite prin ordin al 
ministrului justiţiei şi 
libertăţilor cetăţeneşti." 

24. După alineatul (2) al 
articolului 57, se introduce 
un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
 
„(21) Persoanele condamnate, 
pe bază de voluntariat, pot 
presta muncă în orice loc din 
interiorul sau exteriorul 
penitenciarului, în condiţii 
stabilite prin ordin al 
ministrului justiţiei. 
 

Autor: Comisia juridică. 

 

27.  
 
 
 
 

22. La articolul 59, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

 Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Prin textul modificat se 
introduce obligativitatea 
plăţii duble a drepturilor 
băneşti cuvenite persoanelor 
private de libertate care 
muncesc, cu acordul scris al 
lor, în program de 10 ore pe 
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Art. 59 ……………………… 
(3) Persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate, 
pe baza acordului scris al 
acestora, pot presta munca în 
program de 10 ore pe zi şi nu 
mai mult de 50 de ore pe 
săptămână, acordându-li-se 
drepturile băneşti cuvenite 
pentru acest program de muncă.

„Art.59.- (3) Persoanele 
condamnate la pedepse 
privative de libertate, pe baza 
acordului scris al acestora, pot 
presta muncă în program de 
10 ore pe zi şi nu mai mult de 
50 de ore pe săptămână,  
acordându-li-se drepturile 
băneşti cu un spor de sută la 
sută." 

zi, maxim 50 ore pe 
săptămână. Referitor la 
această propunere 
considerăm că este lipsită de 
temei legal, deoarece 
programul de 10 ore pe zi 
nu reprezintă muncă 
suplimentară în sensul 
Codului muncii, munca 
fiind prestată la solicitarea 
persoanei private de 
libertate.  
Mai mult în propunerea 
legislativă nu se precizează 
dacă sporul de 100% va fi 
plătit pentru întreaga durată 
a programului – 10 ore sau 
numai pentru ceea ce 
depăşeşte programul de 
lucru prevăzut la art. 59 
alin. 1. 

28. ----------- 23. La articolul 59, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6) cu 
următorul cuprins: 
 
„(6) Persoanele condamnate care 
muncesc beneficiază de 2 zile 
consecutive de repaus pe 
săptămână." 

25. Alineatul (5) al 
articolului 59 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„(5) Persoanele condamnate 
care muncesc beneficiază de 2 
zile consecutive pe săptămână 
pentru odihnă." 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

29. Art. 61: Plata muncii prestate
………………………. 
(3) Persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate 
care participă la cursuri de 
şcolarizare sau de calificare 

24. La Articolul 61, alineatul 
(3) se abrogă. 

 
 

26. Alineatul (3) al 
articolului 61 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
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ori recalificare profesională 
primesc lunar, pe durata 
cursurilor, o remuneraţie 
egală cu salariul minim pe 
economie.
Art. 62: Repartizarea 
veniturilor

25. La Articolul 62, 
alineatul (1), litera a) se 
completează şi va
avea următorul cuprins: 

30. 

(1)Veniturile prevăzute în art. 
61 se încasează de către 
administraţia penitenciarului în 
care persoana condamnată 
execută pedeapsa privativă de 
libertate şi se repartizează după 
cum urmează:
a)30% din venit revin persoanei 
condamnate, care poate folosi 
pe durata executării pedepsei 
90% din acesta, iar 10% se 
consemnează pe numele său, 
urmând să fie încasat, împreună 
cu dobânda aferentă, în 
momentul punerii în libertate;
 

 
 
 
 
„Art.62.- a) 40% din venit revin 
persoanei condamnate, care 
poate folosi pe durata executării 
pedepsei 75% din acesta, iar 
25% se consemnează pe numele 
său până la nivelul salariului 
minim brut pe economie, urmând 
să fie încasat, în momentul 
punerii în libertate;" 

27. La articolul 62, literele a) 
şi b) ale alineatului (1) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
„a) 40% din venit revin 
persoanei condamnate,  care 
poate folosi, pe durata 
executării pedepsei 75% din 
acesta, iar 25% se 
consemnează pe numele său, 
urmând să fie încasat, 
împreună cu dobânda aferentă, 
în momentul punerii în 
libertate;

Autor: deputaţii Bogdan 
Ciucă, Daniel Buda,Mircea 
Lup Silvestru şi Gheorghe 

Gabor 

Suma care se 
consemnează pe numele 
persoanei condamnate nu 
este în mod obligatoriu 
purtătoare de dobândă, în 
sensul constituirii unui 
depozit de economii. 
Piaţa bancară fiind 
liberalizată ar exista 
obligaţia penitenciarului 
de a găsi cea mai bună 
ofertă în ceea ce priveşte 
dobânda la un moment 
dat în caz contrar ar 
răspunde civil în faţa 
persoanei condamnate 
condiţiile art. 1000 Cod 
civil - Suntem asemenea 
responsabili de 
prejudiciul cauzat prin 
fapta persoanelor pentru 
care suntem obligaţi a 
răspunde sau de lucrurile 
ce sunt sub paza noastră, 
denaturându-se scopul 
organizării şi funcţionării 
ANP. 
Modificarea procentului 
ce urmează să revină 
persoanei condamnate 
afectează în mod 
semnificativ bugetul 
ANP-ului. 
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31.  
 
 
 
b) 70% din venit revin 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, constituind 
venituri proprii care se 
încasează, se contabilizează şi 
se utilizează potrivit 
dispoziţiilor legale privind 
finanţele publice. 
 

26. La Articolul 62, alineatul 
(1), litera b) se completează şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.62.- (b) 60% din venit revin 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, constituind 
venituri proprii care se 
încasează, se contabilizează şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor 
legale privind finanţele publice." 

Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
„b) - Nemodificat.” 

 

32. -----------  27. La Articolul 62, alineatul 
(1), se adaugă o literă nouă, 
litera c) cu următorul cuprins: 
 
 
„c) Din cuantumul salariului 
minim pe economie se va plăti 
persoanei condamnate care 
desfăşoară activităţi în regie 
proprie contribuţia la asigurările 
sociale de stat. Contribuţia se 
plăteşte în baza unui contract 
de asigurare." 
 

28. La articolul 62, după 
litera b) a alineatului (1) se 
introduce o nouă literă, lit. 
c), cu următorul cuprins: 
 
„c)Administraţia 
Penitenciarului are obligaţia 
de a aduce la cunoştinţa 
persoanei private de 
libertate posibilitatea 
încheierii unui contract de 
asigurare privind contribuţia 
la bugetul asigurărilor sociale 
de stat pentru veniturile 
realizate din munca prestată, 
pe perioada executării 
pedepsei. 
Autori: Mircea Silvestru- Lup, 
Bogdan Ciucă, Mate Andras 

Levente, Ciprian Nica 
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33.              -----------------------  29. După alineatul (4) al 
articolului 63 se introduce 
un nou alineat, alin.(5) cu 
următorul cuprins: 
 
„(5) Sumele stabilite şi 
avansate de Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor 
în condiţiile prevăzute la art. 
31 alin. (5) se reţin din cota 
de 25% din cei 40% 
consemnată pe numele 
persoanei condamnate 
conform art. 62 alin. (1) lit. 
a). Pentru diferenţa rămasă 
neachitată, dacă aceasta nu 
este plătită de persoana 
condamnată până la 
liberarea din penitenciar, 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor emite ordin 
de imputare care constituie 
titlu executoriu. Dispoziţiile 
art. 63 alin. (3) se aplică în 
mod corespunzător.” 
 

Autor: Comisia juridică. 

 Textul preia 
cuprinsul art. 31 
alin. (6) în vigoare.

34. -------------- 28. La Articolul 64, după 
alineatul (1) se introduce un 
alineat nou, alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 

30. După alineatul (1) al 
articolului 64, se introduce 
un nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
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 „Art.64.- (I1) Condiţiile privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor prevăzute la alin.1 se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
justiţiei şi libertăţilor 
cetăţeneşti.” 
 
 

„(11) Condiţiile privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor prevăzute la 
alin.(1) se stabilesc prin ordin 
al ministrului justiţiei.” 
 

Autor: Comisia juridică. 

35. -------------  29. La Articolul 65, după 
alineatul (1) se introduce un 
alineat nou, alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 
 
 „Art.65.- (I1) Persoanele 
condamnate sunt obligate să 
frecventeze învăţământul de 8 
clase." 
 

31. După alineatul (1) al 
articolului 65 se introduce un 
nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
 
„(11) Persoanele condamnate 
sunt obligate să frecventeze 
învăţământul  de stat 
obligatoriu." 

Autor: Comisia jurdică. 
 
 

- Activităţile de 
instruire şcolară a ppl 
trebuie realizate în 
limitele cadrului impus de 
sistemul naţional de 
învăţământ şi similar cu 
activităţile organizate în 
comunitate. Potrivit Legii 
nr.268 din 13 iunie 2003 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
învăţământului nr. 
84/1995, art.6 are 
următorul cuprins: 
„Învăţământul 
obligatoriu este de 10 
clase. Frecventarea 
obligatorie a 
învăţământului de 10 
clase, forma de zi, 
încetează la vârsta de 18 
ani”. 

36.  
 
Art. 65: Instruirea şcolară 
 
(2) Cursurile de şcolarizare a 
persoanelor condamnate la 
pedepse privative de libertate se 
organizează şi se desfăşoară în 

30. La Articolul 65, alineatele 
(2) şi (4) se modifică şi se
completează şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.65.- (2) Cursurile de 
şcolarizare a persoanelor 
condamnate la pedepse privative 

32. Alineatul (2) ale 
articolului 65 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(2) Cursurile de şcolarizare a 
persoanelor condamnate la 
pedepse privative de libertate 

 
 
 
 
 
 
 
Actualele dispoziţii 
legale sunt 
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condiţiile stabilite de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării împreună 
cu Ministerul Justiţiei, cu 
personal didactic asigurat şi 
salarizat de inspectoratul şcolar 
în a cărui rază teritorială este 
situat penitenciarul. 
 
 
 
 
 
 

de libertate se organizează şi se 
desfăşoară în condiţiile stabilite 
de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării împreună 
cu Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, cu 
personal didactic asigurat şi 
salarizat de inspectoratul şcolar 
prin bugetele consiliilor locale 
în a cărui rază teritorială este 
situat penitenciarul. 
 
 
 

se organizează şi se desfăşoară 
în condiţiile stabilite de 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi 
Sportului, împreună cu 
Ministerul Justiţiei, cu 
personal didactic asigurat şi 
salarizat de inspectoratul 
şcolar, în condiţiile legii,  
prin bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale în a 
căror rază teritorială este situat 
penitenciarul. 
 

Autor: Comisia juridică. 

îndestulătoare în ceea 
ce priveşte această 
materie. 
 

37. (4) Persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate 
pot urma cursuri de 
învăţământ universitar în 
forma frecvenţă redusă.
 

(4) Cheltuielile legate de 
instruirea şcolară, exceptând 
cursurile universitare, sunt 
suportate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării şi Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor." 
 

33. Alineatul (4) al 
articolului se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

38. ------------- 31. După articolul 65, se 
introduce un Articol nou, 
Articolul (651) cu următorul 
cuprins: 
 
„Art.651.- Acces la cursuri 
universitare  
Persoanele condamnate la 
pedepse privative de libertate pot 
urma cursuri de învăţământ 

34. După articolul 65, 
se introduce un nou articol, 
art. 651 cu următorul 
cuprins: 
 
«Art.651.- Acces la cursuri 
universitare  
 „(1) Persoanele condamnate 
la pedepse privative de 
libertate pot urma cursuri de 

Introducerea art. 651 
Accesul la 
învăţământul 
universitar are în 
vedere eliminarea 
confuziilor apărute prin 
asimilarea instruirii 
şcolare şi a formării 
profesionale cu 
participarea la cursurile 
de învăţământ 
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universitar la distanţă sau în 
forma frecvenţei reduse. 
Cheltuielile sunt suportate de 
persoanele condamnate sau de 
alte persoane fizice ori juridice." 

învăţământ universitar la 
distanţă sau în forma 
frecvenţei reduse. Cheltuielile 
sunt suportate de persoanele 
condamnate sau de alte 
persoane fizice ori juridice." 
(2) Cheltuielile legate de 
instruirea şcolară, exceptând 
cursurile universitare, sunt 
suportate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului şi 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor."» 

Autor: Comisia juridică. 

universitar. 
 

39. Art. 66: Formarea 
profesională
……………….. 
(4) Condiţiile privind 
organizarea instruirii şcolare şi 
a formării profesionale vor fi 
stabilite prin regulamentul de 
aplicare a prezentei legi.

32. La Articolul 66, 
alineatul (4) se abrogă. 
 

35. Alineatul (4) al 
articolul 66 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Abrogarea alin. 4 se 
justifică atâta timp cât s-a 
propus ca prin ordin al 
ministrului justiţiei să se 
aprobe un regulament 
privind condiţiile de 
organizare şi desfăşurare a 
activităţilor educative, 
culturale, terapeutice, de 
consiliere psihologică şi 
asistenţă. 

40.  
 
 
 
(2)Recompensele prevăzute în 
alin. (1) lit. a)-e) pot fi acordate 
de comisia pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate, la propunerea 

33. La Articolul 68, 
alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.68.- (2) Recompensele 
prevăzute în alin.(1) lit. a) - d) 
pot fi acordate de comisia 
formata din director, director 
adjunct pentru siguranţa deţinerii 
si regim penitenciar, director 

36. Alineatul (2) al 
articolului 68 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 „(2) Recompensele prevăzute 
în alin. (1) lit. a) - e) pot fi 
acordate de o comisie formată 
din director, directorul 
adjunct pentru siguranţa 
deţinerii şi regim penitenciar, 
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şefului secţiei unde este 
deţinută persoana condamnată, 
iar recompensele prevăzute în 
alin. (1) lit. f) şi g) pot fi 
acordate de către directorul 
general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, la 
propunerea comisiei pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate.

adjunct pentru educaţie si 
asistenţă psihosociala, consilierul 
de probaţiune si lucrătorul în 
cadrul serviciului producţie, la 
propunerea cadrelor care 
desfăşoară activităţi directe cu 
persoanele private de libertate, 
cu avizul şefului secţiei unde 
este deţinută persoana 
condamnată." 
 

directorul adjunct pentru 
educaţie şi asistenţă 
psihosocială, la propunerea 
cadrelor care desfăşoară 
activităţi directe cu persoanele 
private de libertate şi a 
lucrătorului în cadrul 
serviciului producţie, după 
caz, cu avizul şefului secţiei 
unde este deţinută persoana 
condamnată.”  
Autor: deputaţii Mircea Lup, 
Bogdan Ciucă, Ciprian Nica, 
Cionca Arghir şi Gheorghe 

Gabor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. ------------- 34. La Articolul 68, după 
alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alineatul (21) cu 
următorul cuprins: 
 „Art.68.- (21) Recompensele 
prevăzute în alin.(1) lit. e) – g) 
pot fi acordate de către directorul 
general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, la 
propunerea comisiei prevăzute 
de alin.2.” 
 

37. După alineatul (2) al 
articolului 68, se introduce 
un nou alineat, alin. (21) cu 
următorul cuprins: 
„(21) Recompensele prevăzute 
în alin. (1) lit. f) – g) pot fi 
acordate de către directorul 
general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, la 
propunerea comisiei prevăzute 
la alin. (2). 
 
Autor: deputaţii Mircea Lup, 
Bogdan Ciucă, Ciprian Nica, 
Cionca Arghir şi Gheorghe 

Gabor. 
 

Actualele dispoziţii 
legale răspund 
cerinţelor privind 
persoana care 
acordă 
recompensele cu 
permisiunea de 
ieşire din 
penitenciar pe o 
durata mai mare de 
o zi. 
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42. ------------- 35. La Articolul 69, după 
alineatul (5) se introduce un 
alineat nou, alineatul (6) cu 
următorul cuprins: 
 
"Art.69.- (6) Timpul în care 
persoana condamnată s-a aflat în 
stare de libertate după termenul 
stabilit pentru prezentarea din 
permisiunea de ieşire din 
penitenciar nu intră în durata 
executării pedepsei privative de 
libertate." 

 Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Atât timp cât 
neprezentarea din 
permisiune este 
incriminată ca 
infracţiune, textul 
propus nu mai este 
necesar. 

43. -------------- 36. La Articolul 70, 
alineatul (1), după litera a) se 
introduce o literă nouă, litera 
a1) cu următorul cuprins: 
 
"Art.70.- a1) refuzul nejustificat 
de a participa la activităţile 
productive şi de instruire 
şcolară." 
 

Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Încadrarea ca abatere 
disciplinară şi 
sancţionarea acesteia 
conform art. 71 lit b) şi c) 
nu este oportună, 
stăruinţa în muncă 
urmând a fi analizată cu 
ocazia discutării în 
comisia de libertate 
condiţionată (în 
momentul în care ppl este 
prezentată în faţa 
comisiei de selecţionare 
la muncă şi refuză se 
întocmeşte un proces 
verbal care se va ataşa la 
dosarul individual).  

44. Art. 70: Abateri disciplinare
(1)Constituie abateri 

disciplinare următoarele fapte:
……………………… 
b)tulburarea în orice mod a 
programului de muncă, a 

37. La Articolul 70, 
alineatul (1), litera b) se 
completează şi va
avea următorul cuprins: 

 
"Art.70.- b) tulburarea în orice 

 38. La articolul 70,  litera b) 
a alineatului (1), se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„b) tulburarea în orice mod a 

Se are în vedere 
corijarea 
comportamentului 
inadecvat al persoanei 
condamnate în cele mai 
importante situaţii pe 
toată perioada zilei.  
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programelor socioeducative 
care se derulează în penitenciar;
 

mod a orarului zilnic, 
programului de muncă, a 
programelor socio-educative 
care se derulează în penitenciar;" 
 

orarului zilnic, programului 
de muncă, a programelor 
socio-educative care se 
derulează în penitenciar;" 

 

45. Art. 71: Sancţiuni disciplinare
 (1)Sancţiunile care pot fi 
aplicate în cazul săvârşirii 
abaterilor disciplinare sunt:
a)avertismentul;
b)suspendarea dreptului de a 
participa la activităţi culturale, 
artistice şi sportive, pe o 
perioadă de cel mult o lună; 
 
c)suspendarea dreptului de a 
presta o muncă, pe o perioadă 
de cel mult o lună;

38. La Articolul 71, 
alineatul (1), literele b) şi c) se 
modifică şi
vor avea următorul cuprins: 
 
"Art.71- b) suspendarea 
posibilităţii de a participa la 
activităţi culturale, artistice şi 
sportive, pe o perioadă de cel 
mult o lună; 
c) suspendarea posibilităţii de a 
presta o muncă, pe o perioadă de 
cel mult o lună;" 

Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Încadrarea ca abatere 
disciplinară şi 
sancţionarea acesteia 
conform art. 71 lit b) şi 
c) nu este oportună, 
stăruinţa în muncă 
urmând a fi analizată 
cu ocazia discutării în 
comisia de libertate 
condiţionată (în 
momentul în care ppl 
este prezentată în faţa 
comisiei de 
selecţionare la muncă şi 
refuză se întocmeşte un 
proces verbal care se va 
ataşa la dosarul 
individual). 

46. (2)Banii, bunurile sau alte 
valori, procurate ori deţinute 
în alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege, se confiscă 
şi se valorifică potrivit legii.

39. La Articolul 71, alineatul (2) 
se abrogă. 
 

39. Alineatul (2) al articolului 
71 se abrogă. 

 
Autor: Comisia juridică. 

 

Dispoziţiile 
abrogate se regăsesc 
la art. 49 alin. (6). 

47.  
 
 
 
 
(2) Comisia de disciplină este 
formată din directorul 

40. La Articolul 73, alineatul (2) 
se modifică şi se completează şi 
va avea următorul cuprins: 

 „Art.73.- (2) Comisia de 
disciplină este formată din 

40. Alineatul (2) al 
articolului 73 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
(2) - Nemodificat. 
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penitenciarului, în calitate de 
preşedinte, adjunctul acestuia, 
responsabil cu aplicarea 
regimurilor de deţinere, şi un 
supraveghetor ales anual de 
ceilalţi supraveghetori, în 
calitate de membri.
 

directorul adjunct pentru 
siguranţa deţinerii si regim 
penitenciar, în calitate de 
preşedinte, directorul adjunct 
pentru educaţie si asistenţă 
psihosociala şi un supraveghetor 
ales anual de ceilalţi 
supraveghetori, în calitate de 
membri." 

 

48.  
 
 
 
 
(5) Împotriva încheierii 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate persoana 
condamnată poate introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 
zile de la comunicarea 
încheierii.
 

41. La Articolul 74, 
alineatul (5) se modifică şi se 
completează şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 „Art.74.- (5) Împotriva 
încheierii judecătorului delegat 
pentru executarea pedepselor 
privative de libertate persoana 
condamnată şi administraţia 
penitenciarului pot introduce 
contestaţie la judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află 
penitenciarul, în termen de 3 zile 
de la comunicarea încheierii." 

41. Alineatul (5) al 
articolului 74 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Autor: Comisia juridică. 
 
(5) Nemodificat.  

 

Modificarea alin. 5 se 
întemeiază pe aceleaşi 
argumente avute în 
vedere în cazul 
modificărilor propuse 
pentru art. 25 alin. 5 şi 
6. 
 

49.   42. La Capitolul VIII - 
Liberarea condiţionată, după 
articolul 74, se introduce o 
nouă secţiune, Secţiunea a III-a 
- Infracţiuni -

42. La Capitolul VII, 
Secţiunea a 2-a, după 
articolul 74, se introduce o 
nouă secţiune, Secţiunea a 
3-a, cu următorul cuprins: 

având două articole, art.741 şi 
art.742 cu următorul cuprins: 
„Art.741.- Sustragerea de la 

«Secţiunea a 2-a – Infracţiuni 
„Art. 74  - 1 Sustragerea de la 
executarea pedepselor 

Consiliul 
Legislativ apreciază că 
incriminarea sustragerii 
de la executarea 
pedepselor, propusă la 
pct.42, nu este 
necesară, întrucât atât 
fapta 
prevăzută la alin.(1) 
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executarea pedepselor 
(1) Neprezentarea, cu rea 
credinţă, a persoanelor 
condamnate din permisiunea de 
ieşire din penitenciar la 
termenul fixat sau părăsirea 
fără autorizare a locului de 
muncă, aflat în exteriorul 
locului de deţinere, a celor care 
execută pedeapsa în regim 
semideschis şi deschis se 
sancţionează în condiţiile 
prevăzute de art.269 Cod 
penal. 
 
 
 
(2) Nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti cu privire la
termenul de prezentare din 
amânarea/întreruperea 
executării pedepsei cu 
închisoarea sau a detenţiunii 
pe viaţă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6
luni la 2 ani. 

Neprezentarea nejustificată a 
persoanei condamnate la 
locul de deţinere, la 
expirarea perioadei în care 
s-a aflat legal în stare de 
libertate şi părăsirea, fără 
autorizare, de către persoana 
condamnată, a locului de 
muncă, aflat în exteriorul 
locul de deţinere, se 
asimilează infracţiunii de 
evadare şi se pedepseşte 
conform prevederilor din 
Codul penal.”» 
 
(2) Se elimină. 
 

Autori: deputaţii Bogdan 
Ciucă şi Mircea  Silvestru Lup.
 

reprezintă infracţiunea 
de evadare, iar în cazul 
neprezentării 
condamnatului la locul 
de deţinere la expirarea 
termenului de 
întrerupere a executării 
pedepsei devin 
aplicabile 
dispoziţiile art.457 
alin.(2) din Codul de 
procedură penală. 
 

50.  Art.742 .- Introducerea de bunuri 
şi obiecte interzise în penitenciar 
 

(1)  Introducerea în 
penitenciar de bunuri şi obiecte 
interzise a se afla în posesia 
persoanelor private de libertate 

Art.742 .- Introducerea de 
bunuri şi obiecte interzise în 
penitenciar 
(1) Introducerea în mod ilicit, 
în penitenciar a bunurilor şi 
obiectelor interzise a se afla în 
posesia persoanelor private de 
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se pedepseşte cu închisoare de la 
o lună la 2 ani sau cu amendă. 
 
 
 
 
 

(2)  Fapta prevăzută în alin.1, 
dacă a fost săvârşită de 
personalul din sistemul 
administraţiei penitenciare, se 
pedepseşte cu închisoare de la 
2 la 10 ani." 
 

libertate, în scopul utilizării 
de către acestea, se 
pedepseşte cu închisoare de la 
o lună la 2 ani sau cu amendă. 
Autor:deputat Mircea Silvestru 

Lup 
 

(2) Dacă fapta prevăzută în 
alin. (1), a fost săvârşită de  
personalul din sistemul 
administraţiei penitenciare, la 
maximul pedepsei se poate 
adăuga un spor de până 2 
ani ” 

Autor: Comisia juridică. 
51. Art. 76: Partea din durata 

pedepsei care este considerată 
ca executată pe baza muncii 
prestate 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 în condiţiile 
prevăzute în art. 59 alin. (1) şi 
(2), se consideră 5 zile 

 43. La articolul 76, litera a) a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„a) în cazul în care se 
prestează o muncă remunerată 
în condiţiile prevăzute în art. 
59 alin. (1) şi (2), pe bază de 

Pentru acoperirea 
vidului de 
reglementare în 
această materie. 

 
32



  

executate pentru 4 zile de 
muncă, în cazul condamnaţilor 
majori, şi 3 zile executate 
pentru 2 zile de muncă, în cazul 
condamnaţilor minori şi tineri;
 

voluntariat sau în caz de 
calamitate, se consideră 5 zile 
executate pentru 4 zile de 
muncă, în cazul condamnaţilor 
majori, şi 3 zile executate 
pentru 2 zile de muncă, în 
cazul condamnaţilor minori şi 
tineri; 

Autor: Comisia juridică. 
 

52.  
 
 
 
Art. 76. (1) ……………… 
 
e) în cazul participării la cursuri 
de şcolarizare sau de calificare 
ori recalificare profesională, se 
consideră 30 de zile executate 
pentru absolvirea unui semestru 
şcolar şi 15 zile executate 
pentru absolvirea unui curs de 
calificare ori recalificare 
profesională; 
f)în cazul elaborării de lucrări 
ştiinţifice publicate sau invenţii 
şi inovaţii brevetate, se 
consideră 3 zile executate 
pentru 2 zile de muncă.

43. La Articolul 76, 
alineatul (1), literele e) şi f) se 
modifică şi se
completează şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.76.- e) în cazul participării 
la cursuri de şcolarizare sau de 
calificare ori recalificare 
profesională, se consideră 30 de 
zile executate pentru absolvirea 
unui an şcolar sau pentru 
absolvirea unui curs de calificare 
ori recalificare profesională; 
 
f) în cazul elaborării unei 
lucrări ştiinţifice publicate sau 
a unei invenţii ori inovaţii 
brevetate, se consideră 45 zile 
executate." 

44. La articolul 76, litera e) a 
alineatului (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„e) Nemodificat.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
f) Se elimină. 
 
Autor: Comisia juridică. 

Pentru eliminarea apariţiei 
inechităţii dintre persoanele 
private de libertate care 
desfăşoară activităţi 
productive şi cele care 
participă la cursuri de 
instruire şcolară şi formară 
profesională în ceea ce 
priveşte partea din durata 
pedepsei care poate fi 
considerată ca executată şi 
menţinerea unui echilibru 
între cele două activităţi s-a 
intervenit în modificarea 
alin. 1 lit. e) 
În practică este greu de 
determinat timpul alocat de 
persoana privată de libertate 
pentru elaborarea unei 
lucrări ştiinţifice, invenţii 
sau inovaţii, fapt ce conduce 
la imposibilitatea acordării 
zilelor câştig. 
 

53.  44. La Articolul 77, după 
alineatul (1), se introduce un 
alineat nou, alineatul (11) cu 

 Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 

Textul propus nu este 
corelat cu actualele 
dispoziţii din Codul 
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următorul cuprins: 
„Art.77.- (11) Liberarea 

condiţionată poate fi dispusă 
numai dacă persoana 
condamnată se află în 
executarea pedepsei în regimul 
semideschis şi deschis." 
 

 penal în ceea ce 
priveşte liberarea 
condiţionată. 

54.  
 
 
 
Art. 77       ……………. 
 
(2) Comisia pentru 
individualizarea regimului de 
executare a pedepselor privative 
de libertate, cu participarea 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor privative 
de libertate, în calitate de 
preşedinte, propune liberarea 
condiţionată ţinând seama de 
fracţiunea din pedeapsă efectiv 
executată şi de partea din durata 
pedepsei care este considerată 
ca executată pe baza muncii 
prestate, de conduita persoanei 
condamnate şi de eforturile 
acesteia pentru reintegrarea 
socială, în special în cadrul 
activităţilor educative, culturale, 
terapeutice, de consiliere 

45. La Articolul 77, 
alineatul (2) se modifică şi se 
completează şi
va avea următorul cuprins: 
„Art.77.- (2) Comisia formata 
din director, director adjunct 
pentru siguranţa deţinerii si 
regim penitenciar, director 
adjunct pentru educaţie si 
asistenţă psihosocială, consilierul 
de probaţiune, medicul 
penitenciarului, un lucrător în 
cadrul serviciului producţie, cu 
participarea judecătorului 
delegat pentru executarea 
pedepselor privative de libertate, 
în calitate de preşedinte, propune 
liberarea condiţionată ţinând 
seama de fracţiunea din 
pedeapsă efectiv executată şi de 
partea din durata pedepsei care 
este considerată ca executată pe 
baza muncii prestate, de conduita 
persoanei condamnate şi de 
eforturile acesteia pentru 

45. Alineatul (2) al 
articolului 77 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(2) O comisie formata din 
director, director adjunct 
pentru siguranţa deţinerii si 
regim penitenciar, director 
adjunct pentru educaţie si 
asistenţă psihosocială, 
consilierul de probaţiune, 
medicul penitenciarului, un 
lucrător în cadrul serviciului 
producţie, cu participarea 
judecătorului delegat pentru 
executarea pedepselor 
privative de libertate, în 
calitate de preşedinte, propune 
liberarea condiţionată ţinând 
seama de fracţiunea din 
pedeapsă efectiv executată şi 
de partea din durata pedepsei 
care este considerată ca 
executată pe baza muncii 
prestate, de conduita persoanei 

 
 
 
 
Alin. 2 a fost 
modificat din 
aceleaşi 
considerente avute 
în vedere la 
modificarea art. 14, 
66 şi 68 din Legea 
nr. 275/2006. 
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psihologică şi asistenţă socială, 
al instruirii şcolare şi al formării 
profesionale, de 
responsabilităţile încredinţate, 
de recompensele acordate, de 
sancţiunile disciplinare aplicate 
şi de antecedentele sale penale.
 

reintegrarea socială, în special în 
cadrul activităţilor educative, 
culturale, terapeutice, de 
consiliere psihologică şi asistenţă 
socială, al instruirii şcolare şi al 
formării profesionale, de 
responsabilităţile încredinţate, de 
recompensele acordate, de 
sancţiunile disciplinare aplicate 
şi de antecedentele sale penale." 
 

condamnate şi de eforturile 
acesteia pentru reintegrarea 
socială, în special în cadrul 
activităţilor educative, 
culturale, terapeutice, de 
consiliere psihologică şi 
asistenţă socială, al instruirii 
şcolare şi al formării 
profesionale, de 
responsabilităţile încredinţate, 
de recompensele acordate, de 
sancţiunile disciplinare 
aplicate şi de antecedentele 
sale penale." 

Autor: Comisia juridică. 
 
 

55.     În termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, la 
propunerea ministrului 
justiţiei, Guvernul va

Art. II.-

 
modifica, prin hotărâre, 
Regulamentul de aplicare a 
dispoziţiilor Legii 
nr.275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul 
procesului penal, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1897/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al 

Întrucât unele dintre 
intervenţiile legislative 
preconizate impun 
modificarea 
Regulamentului de 
aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr.275/2006, 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 
1897/2006, este 
necesară completarea 
proiectului cu un nou 
articol, art. II, care să 
prevadă termenul în 
care urmează ca 
Guvernului să adopte 
hotărârea de modificare 
a acestui act normativ. 
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României, Partea I, nr. 24 
din 16 ianuarie 2007. 
 

Autor: Comisia juridică. 
56.   Art. III. - Legea nr.275/2006 

privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.627 din 20 iulie 2006, cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se 
va republica, dându-se 
textelor o nouă numerotare".

Autor: Comisia juridică. 
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