
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. – Articolele II-VIII din 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. 

 

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, cu modificările și completările ulterioare,  

se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 45, alineatul (9) se abrogă.  

 

2. Articolul 551 se abrogă. 

 

3. La articolul 87, alineatul (4) se abrogă. 

 

4. La articolul 96 alineatul (1), literele a)-c) se modifică 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;” 

 

Art. III. – 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. 289/2019 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între  

24 iulie 2012 și data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 4 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 

 


